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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 
№ 17 

 
Днес, 20.10.2016 година, от 9.30 часа, в заседателната зала на Община Смолян 

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

Присъстваха: 24 общински съветници. 
Отсъстваха: Кирил Хаджихристев, Марияна Методиева, Милен Пачелиев, Салих 

Аршински и Филип Топов. 
Заседанието беше открито и ръководено от председателя на Общинския съвет – 

Славка Каменова. 
 
СЛАВКА КАМЕНОВА – председател на Общински съвет - Смолян: Добър ден на 
всички колеги! Колеги, преди откриване на заседанието ще ви моля да изслушаме г-н 
Мелемов – кмет на община Смолян, който ще направи едно извънредно съобщение. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Уважаеми дами и господа общински съветници, колеги 
кметове, гости! Една тъжна новина да ви съобщя. През нощта почина големият приятел 
на Смолян и почетен гражданин – Георгиос Павлидис. Ще ви помоля със ставане на 
крака и с едноминутно мълчание да почетем паметта му. 
(Всички присъстващи в залата станаха на крака, за да почетат с едноминутно 
мълчание паметта на Георгиос Павлидис – областен управител на регион Източна 
Македония и Тракия и почетен гражданин на Община Смолян.) 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Проверка на кворума. 
(Виолета Бояджиева – гл. експерт в дирекция „ АИО и ОМП”: В залата присъстват 
23 общински съветници.) 
СЛАВКА КАМЕНОВА: В залата присъстват 23 общински съветници. Постъпили са 
обявления, съгласно Правилника за организация и дейността на Общинския съвет от 
общинските съветници Марияна Методиева, Кирил Хаджихристев, Салих Аршински и 
Филип Топов. Налице е кворум за откриване на редовното заседание на Общинския 
съвет. Колеги, предоставен ви е проект за дневен ред. Отделно от това, вчера следобед 
ви беше изпратена една допълнителна докладна, която вносителят г-н Мелемов я 
оттегля. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Да, оттеглям я да се доработи. Няма спешност според мен. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Не са налице обстоятелства, които да обуславят спешното й 
включване. Ще бъде разгледана в следващото заседание на Общинския съвет. Колеги, 
по проекта за дневен ред, основният проект за дневен ред без допълнителни точки, 
имате ли предложения? Обсъждания? 
(Михаил Генчев, от място: 27-ма точка включена ли е?) 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Няма да се включва. Г-н Мелемов току-що, не го чухте, г-н 
Генчев, обясни, че не е налице изключителност. Ще се разгледа в следващо заседание. 
Няма да се разглежда допълнителната 27-ма точка, само основния дневен ред. Моля, 
който е съгласен проектът за дневен ред да стане дневен ред за днешното заседание, да 
гласува с вдигане на ръка. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 22, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Приема се проектът за дневен ред. 
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Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 

 
1. Определяне позицията на община Смолян при участието й в извънредно 

заседание на Общото събрание на Асоциацията по В и К на обособена територия 
Смолян. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
 

2. Подписване на меморандум  на разбирателството между градовете Чита ди 
Кастело (Италия), Жу ле Тур (Франция), Льoрах (Германия), Сигишоара (Румъния)  и 
Смолян (България) по  проект „Многостепенно управление за интегрирано и устойчиво 
регионално развитие“, с акроним MUSTER, по програма „Европа за гражданите”- 
Мрежи от градове. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
 

3. Кандидатстване на   Община Смолян по   Оперативна програма „Развитие на 
човешките ресурси” 2014-2020г. (ОП РЧР). Схема за предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ: BG05M9OP001-2.005 „Активно включване“. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
 

4. Обезпечаване на авансово плащане по договор за безвъзмездна помощ по 
проект „По-добро бъдеще чрез включващо образование“, финансиран по Оперативна 
програма „Наука и образование за интелигентен растеж”, „Образователна интеграция 
на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна 
закрила”, Приоритетна ос 2 и 3. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
 

5. Обезпечаване на авансово плащане по договор за безвъзмездна помощ    
№BG05M9OP001-2.004-0044 по проект „Предоставяне на услуги за ранно детско 
развитие в община Смолян“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на 
човешките ресурси“ 2014 - 2020, Приоритетна ос №2 „Намаляване на бедността и 
насърчаване на социалното включване“, наименование на процедурата “Услуги за 
ранно детско развитие“ с № BG05M9OP001-2.004. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
 

6. Обезпечаване на авансово плащане по договор за безвъзмездна помощ    
BG16RFOP001-8.001-0027-C01, проект „Бюджетна линия за Община Смолян – 
бенефициент по Приоритетна ос 1 на ОПРР 2014-2020“, финансиран от Оперативна 
програма „Региони в растеж“ 2014-2020, по процедура № BG16RFOP001-8.001 
„Бюджетна линия за 39 общини – бенефициенти по приоритетна ос 1 на ОПРР 2014 - 
2020“. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
 

7. Допълване на решение № 61.2 с обезпечаване на необходимите средства от 
ПУДООС към МОСВ за доизграждане на обект: „Реконструкция и модернизация на 
регионално депо за ТБО Теклен дол в град Смолян - проектиране и строителство на 
сепарираща и компостираща инсталация за битови отпадъци”. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
 

8. Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за 
определянето размера на местните данъци на територията на Община Смолян. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
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9. Приемане на Наредба за обстоятелствата и реда за вписване в Регистър на 
общинските детски градини и центровете за подкрепа за личностно развитие на 
територията на Община Смолян. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
 

10. Утвърждаване на маломерни самостоятелни паралелки в СУ „Отец Паисий“- 
гр. Смолян, по чл.11 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 
 

11. Промяна предназначението на част от урегулиран поземлен имот VI – 
Озеленяване предвиден в устройствения план за озеленена площ в кв.33 по плана на гр. 
Смолян, кв. Горно Смолян. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
 

12. Промяна предназначението на част от урегулиран поземлен имот V – 
Озеленяване предвиден в устройствения план за озеленена площ в кв.107 по плана на 
гр. Смолян, кв. Устово. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
 

13. Разрешение за изработване на проект за изменение на Подробен устройствен 
план - План за регулация и застрояване на УПИ VIІ – 92, Курортна дейност и 
трафопост, кв.8 в курортно – туристическо ядро ”Малина”, курортен комплекс 
Пампорово, землището на с. Стойките,  Община Смолян. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
 

14. Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за регулация 
и застрояване за поземлен имот с идентификатор 69345.11.104 в местност „Барема”, 
землището на с. Стойките. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
 

15. Продажба на поземлен имот с идентификатор 83274.501.620 – частна 
общинска собственост по  реда на чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост и 
чл.45, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с 
общинско имущество чрез публичeн търг с тайно наддаване                  

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
 

16. Изкупуване на част от недвижим поземлен имот с идентификатор 
67653.934.342 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 
 

17. Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на части 
от учебно заведение по  реда на Закона за общинската собственост. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
 

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

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
 

19. Отдаване под наем чрез публично оповестен конкурс на самостоятелен обект с 
идентификатор 67653.918.108.1.76 – частна общинска собственост по реда на Закона за 
общинската собственост 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
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20. Предоставяне на част от имот – частна общинска собственост за безвъзмездно 
право на ползване на Министерство на здравеопазването за нуждите на Регионална 
здравна инспекция - Смолян по реда на Закона за общинската собственост. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
 

21. Сключване на предварителен договор по реда на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ с 
„ГРИЙН ЛАЙН” ЕООД. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
 

22. Учредяване на безвъзмездно право на ползване  върху част от поземлен  имот -  
частна общинска собственост с идентификатор 49014.17.17 и сграда с идентификатор 
49014.17.17.1 по реда на ЗОС на Сдружение  с нестопанска цел „ТУРИСТИЧЕСКО 
ДРУЖЕСТВО МОМЧИЛ ЮНАК”, с. Момчиловци за стопанисване. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
 

23. Замяна на част от общински имот с идентификатор № 67653.922.78, участваща 
в УПИ VI детско – юношески ансамбъл, кв. 96 по плана на гр. Смолян, кв. Райково с 
площ  3352 кв. м. и разположената в частта сграда с идентификатор № 67653.922.78.1, с 
имот с идентификатор 67653.5.343 с площ 151816 кв. м., с адрес местност „Забацко”, 
землище на гр. Смолян, общ. Смолян, собственост на Министерство на отбраната. 

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. Прегласуване на Решение № 253 от 01.09.2016 г. на Общински съвет – Смолян. 
ДОКЛАДВА: Сл. Каменова – Председател на Общински съвет 

 
26. Отмяна  на Решение № 262 от 01.09.2016 г. на Общински съвет – Смолян, за 

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

ДОКЛАДВА: Сл. Каменова –Председател на Общински съвет 
 
 

ПО ПЪРВА ТОЧКА: Определяне позицията на Община Смолян при участието й в 
извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по В и К на обособена 
територия Смолян. 

Докладва: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян 
 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Заседанието на Общото събрание е насрочено за днес в 13 
часа. От комисиите е направено предложение да се даде мандат на кмета на Община 
Смолян да гласува с „Не” по предложения бизнес план. Вносителят, имате думата, г-н 
Мелемов. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: В Общото събрание на Асоциацията Кметът на Общината 
участва лично с даден мандат от Общински съвет. В предложеният Бизнес план 2017-
2021 на „В и К” ЕООД – гр. Смолян, Операторът предлага цени и услуги с 
необходимата социална и икономическа обосновка. По принцип беше хубаво да има 
представител на „В и К” тука, защото в разговорите, които са водени, напротив, няма 
опасност да се вдига цената, а за града специално ще бъде понижена цената след 
приемане на този бизнес план.  
(Михаил Генчев, от място: В плана не е така.) 
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НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: В крайна сметка В и К операторът работи по цени, които му ги 
задават от ДКЕВР. Точно така. 
(Димитър Кръстанов, от място: Той ги предлага и там ги приемат.) 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Той даже е предложил по-ниски, от колкото ДКЕВР е приела. 
Затова беше хубаво да има представител на В и К оператора. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Нека да изслушаме вносителя. Откривам дискусия. Г-н 
Кръстанов, след това г-н Стоян Иванов. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми господин кмете, 
господа и дами кметове на населени места в общината, уважаеми колеги общински 
съветници и гости! Това беше една от темите, а именно участието на нашия кмет в 
заседание на Управителния съвет на Асоциацията по В и К. Една от темите, по които 
имаше много активни обсъждания в комисиите на Общинския съвет завчера, във 
вторник. Като опитни хора, с инж. Данчо Киряков се включихме най-активно от гледна 
точка на едно много съществено обстоятелство. Аз не искам специално да подчертавам, 
че съм бил първият председател на тази Асоциация по В и К и че навремето 
привлякохме един изключително сериозен ресурс от порядъка на 1 милион, за да се 
направи мастер плана на регион Смолян и общо взето съм в течение на конкретиката по 
разходите на предприятията, главно на операторът, който се занимава с осигуряването 
на тази публична услуга. Както и инж. Киряков, така и аз считаме и предложихме на 
колегите да подкрепят нашето предложение нашият кмет да гласува с „Не” преди 
всичко поради едно много важно и сериозно обстоятелство. То формира нашите 
мотиви. А то е, че няма никакви аргументи и никакви разчети по отношение на това как 
се развива във времето въпросът с цените на водата за нашето население. Аз ще се 
постарая много накратко да направя анализ на този въпрос. Имаше едно схващане 
преди време, което се основаваше на огромните водни загуби в мрежата на В и К, че 
цената няма как да бъде редуцирана, тоест намалявана в определени периоди. След 
завършване на водният цикъл обаче и след инвестирането на значителна сума 
финансови средства, които са привлечени за В и К, а не са собствени, не може с такава 
сила и толкова убедено да се твърди, че цената на водата е еди-каква си главно поради 
това, че се използва една мощна помпена станция. От тази гледна точка, при липсата на 
достатъчно информация на мотиви, на аргументи, на разчети, ние считаме, че е 
здравословно нашият кмет да гласува с „Не” в Асоциацията или по-точно в заседанието 
на Управителния съвет, за да привлечем вниманието на Оператора върху това, че е 
необходимо той да се аргументира пред нас за всичките тези цени и начинания, които 
предлага. Фактът, че и сега на заседанието няма представител на В и К показва, че те 
някак си неглижират. Основават се на това, че ДКЕВР им е одобрявал цени. Те са 
търговско дружество и това искам да го подчертая. Те предлагат определена цена, ама 
ДКЕВР им е утвърдил по-висока цена. Това за мен не само, че не е логично, то не е 
нормално когато става дума за наблюдавани и регулирани цени от държавния 
регулатор. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Г-н Кръстанов, само да добавя, че управителят на В и К е в 
чужбина иначе би присъствал. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Може би това оправдава, да. Аз не упреквам никого за това, 
че отсъства. Сигурно и той, и колегите си имат конкретни ангажименти, но на нас, за да 
вдигнем ръка и да подкрепим подобно начинание са ни нужни аргументи и мотиви. Аз 
съжалявам, че отсъства колегата Киряков, но той също беше много категоричен в 
заседанието. Така че аз продължавам да стоя на позицията, че вие, г-н кмете, трябва да 
гласувате с „Не” и след това да се върнем в една по-начална точка, за да тръгнем по 
нормалната процедура за ангажиране на Общинския съвет за подкрепа на подобни 
решения. 
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СЛАВКА КАМЕНОВА: Стоян Иванов. 
СТОЯН ИВАНОВ: Уважаема г-жо председател, уважаеми г-н Мелемов, уважаеми 
колеги! Всяка сутрин в 7:30 аз съм във В и К. Някой ако иска, може да заповяда. Ако 
вие смятате, че аз не съм представител на В и К и не мога да представлявам управителя, 
лъжете се. Сутрин съм там, през деня седя там, вечер съм там и т. н. Истина е, че 
Бюджетната комисия без сериозни аргументи предложи кметът да гласува с „Не”. Аз 
като председател на Бюджетната комисия естествено и като представител на В и К не 
мога да приема една такава постановка, едно такова предложение. Във времето става 
въпрос за увеличение на някакви стотинки – 10-12 %. От 2008 г. цената на водата не е 
увеличавана. (Михаил Генчев, от място: Няма такова нещо.) 
СТОЯН ИВАНОВ: От 2008 г. цената за чистота по сключени договори от 1 милион се 
качи на 4 милиона – 400 %. Тука правим проблем за някакви дребни 8-10-12 %. По 
отношение на обосновката. С промени в Закона за регулиране на В и К, в края на 2015 
г. се въведе единна цена на В и К услугите на обособена територия. Такава бе въведена 
и в Смолян. Цените се определят от две наредби – за регулиране на качеството на В и К 
услугите и за регулиране цените на В и К услугите. Съществуват и указания за 
определяне на тези цени. В тази връзка, в следствие на промяна в законодателството 
управителят на В и К отправя чрез пресата съобщения за промяна в цените съобразно 
нормативната уредба и настъпилите нови обстоятелства. И аз показвам на колегите, 
(Бел. на прот.: Показва извадки от пресата) публикации в местни и регионални 
медии, с които се уведомява обществеността за промяна на съществуващите 
обстоятелства, законно налагани, което води до промяна цената на водата в област 
Смолян. В тази връзка е направен анализ и на социалната поносимост. Този анализ 
съдържа съвкупност от показатели в отделните години. Чета: 2016 г. при 2,14 лв., 
социалната поносимост е 4,14 лв.; 2017 г. при цена 2,25 лв. от 1 януари, социалната 
поносимост е 4,28 лв.; 2018 г. при цена 2,27 лв. социалната поносимост е 4,43 лв. Тоест 
цените на В и К, които се предлагат са два пъти по-ниски от тези, които могат да бъдат 
понесени, изчислени пак ви казвам, на база на тази съвкупност от показатели – 
минимално битово потребление, минимален месечен разход, средно месечен доход и т. 
н. Това са национални критерии, по които са изчислени тези неща. Не на последно 
място инвестиционната политика. Вие знаете, че ни предстои втори воден цикъл. За 
осъществяване трябва да има съфинансиране от около 6-7 милиона, които трябва да се 
осигурят именно от тази минимално повишена цена. Искам да ви зачета през годините 
от тук нататък инвестициите, които трябва да бъдат направени във В и К сектора, а те 
са: 2016 г. – 450 000 лв.; 2017 г. – 950 000 лв.; 2018 г. – 994 000 лв. и така до 2021 г. – 
1 098 000 лв. Истина е, че В и К към края на 2015 г. по баланс има около 1 900 000 
свободни парични средства, които са необходими за опериране на дружеството. Истина 
е, че има 200 000 лв. на депозит. 
(Михаил Генчев, от място: На депозит.) 
СТОЯН ИВАНОВ: 200 000 лв. на депозит, да. Това са средства, които са необходими за 
изпълнение, за нормалното функциониране на дружеството и за изпълнение на 
инвестиционната програма. Смятам, че това, което се предлага е изключително 
поносимо и аз си мисля, че трябва да дадем мандат на кмета да гласува с „Да” 
предложения Бизнес план 2017-2021 година. Благодаря. 
(Стефан Сабрутев, от място: Реплика.) 
(Димитър Кръстанов, от място: Реплика.) 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Г-н Кръстанов, след това г-н Сабрутев. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви, г-жо председател, уважаеми колеги! След 
всичко това, което чухме, уважаеми г-н Иванов, вие трябва да си вземете папката и да 
си идете във В и К и да освободите мястото си на общински съветник. Вие сте в много 
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тежък конфликт на интереси. Отгоре на всичкото аз чух, че вие представлявате 
управителя на В и К. Сега ще направя справка с протокола, но обикновено чувам добре. 
В какво качество на общински съветник и на представител на В и К вие участвате в 
гласуването в комисията, ръководите заседание на Бюджетната комисия, изказвате 
подкрепа и ни убеждавате какво трябва да направим с В и К? Да сте чували за 
конфликт на интереси? Да имате представа какво е това? 
СЛАВКА КАМЕНОВА: По-скоро частен интерес. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Не виждам конфликт на интереси. В и К е държавно 
дружество, личен интерес няма. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Как да няма? Той получава заплата от В и К. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Тя няма да му се вдигне заплатата. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Как няма да му се вдигне?! Моля ви се. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Между другото, това е безспорен факт, че В и К ще бъде 
бенефициент на втория етап на воден цикъл. Безспорен факт е… 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Никой не го оспорва, г-н кмете. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: … В и К даже ще тегли кредит най-вероятно, за да може да 
съфинансира втори етап на водния цикъл на град Смолян. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Опитвате се да изместите акцента на репликата ми. В 
момента г-н Стоян Иванов се изказа като представител на В и К, в качеството си на 
общински съветник. Ако някой може да ми докаже, че няма конфликт на интереси, 
трябва да се срещнем в Административния съд – Смолян. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: По-скоро, г-н Кръстанов, ще си позволя да ви напомня, че по-
скоро вашето възражение касае частен интерес, при който той трябва да се оттегли от 
гласуване, тъй като има интерес от вземането на решение. Няма конфликт на интереси. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Категоричен съм по този въпрос. Вие като юрист сигурно 
ще ме подкрепите. Нито може да участва в гласуването, нито в обсъждането на подобен 
въпрос. Това от една страна. От друга страна, преди малко кметът каза, че предстои 
намаляне на цените. Вие ни убеждавате, че минималното е 8-10 %. Чие становище да 
приемем за миродавно в случая? Явно тука има някаква каша, която само с гласуването 
„Не” и с идването на В и К тук да разговаряме и да се убедим…, моля ви се, това са 
сериозни неща. Искате от нас да гласуваме нещо, което никой не ни е предоставил 
данни, за да бъдем мотивирани. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Г-н Сабрутев. 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Аз мислех на г-н Стоян Иванов реплика да отправя, но г-н 
Кръстанов до голяма част изрази това, което исках да кажа. Аз искам да подкрепя 
предложението, което е направила Комисията по бюджет и финанси и да кажа, че 
противно на това, което чухме от г-н Иванов, има голям резон в това нещо да гласува 
кметът с „Не” по няколко причини. Първо, на самото обсъждане не ни беше 
предоставен бизнес планът, който би трябвало да покаже защо е необходимо 
увеличаване на цените поетапно в 5-годишния период. Такъв план нямаше. Аз си мисля 
и сега отправям предложение да допълним, освен да гласува с „Не”, да изиска бизнес 
плана, да направим една временна комисия, която да анализира ценообразуването на В 
и К – Смолян, защото аз се съмнявам, че има необходимост от увеличаване на цените. 
Напротив, аз мисля, че трябва да се намаляват. Едно че нашата цена на водата е най-
скъпата в цяла България, второ, че основен аргумент до сега в ценообразуването са 
били многобройните течове, които се образуват и има загуба на вода. Мисля, че в по-
голяма част от града е подменена В и К мрежата, тези течове рязко са намалели и не 
мисля, че има аргументи за увеличаване, а точно за намаляване. Затова отправям, г-жо 
председател, допълнение към предложението, което е направено от Комисията по 
бюджет и финанси и моля да го гласуваме в залата. Г-н кметът освен да гласува с „Не” 
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на предстоящото събрание, да изиска бизнес плана и да сформираме в следващите дни 
една временна комисия за проверка как се ценообразува във В и К. Благодаря. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Има ли други колеги? Г-жа Чолакова. 
АНИТА ЧОЛАКОВА: Нов бизнес план във „В и К” ЕООД се изисква поради няколко 
причини. Първата от тях е изискването на Закона за регулиране на В и К услугите, 
където в чл. 14 се казва, че В и К операторите прилагат принципа за единна цена на 
услугата за съответната обособена територия. В последствие са приети и издадени две 
наредби от МРРБ. Дадени са указания от КЕВР с 30 показателя, от които 15 основни и 
В и К операторът трябва да ги постигне. Това ги задължава да подадат нов бизнес план 
в КЕВР, не е нечие хрумване. Второ. Предишният бизнес план е бил за периода 2014-
2015 г., но в последствие регулаторният период е бил удължен до 2016 г. включително. 
С новият бизнес план фактически се предлага уеднаквяване на цената на водата. И на 
практика цената й пада за Смолян и на местата, където тя е помпажна, но пък се 
увеличава за населените места, където е гравитачна. Сега смолянчани плащат 1,68 лв. 
на кубик за вода с ДДС. След приемането на бизнес плана ще започнат да плащат 1,55 
лв. на кубик, тоест намалението е с 13 стотинки. В населените места с гравитачна вода 
обаче ще плащат също 1,55 лв. при положение, че досега са плащали 1,20 лв. Съгласно 
инструкциите се изработва ценови модел и той се смята по следния начин. 
Средномесечният доход на лице от домакинството за Смолянска област през 2017 г., 
изчислен от КЕВР на база статистически данни ще е 470 лв. При това положение 12 лв. 
представляват 2,5 % от средномесечния доход на лице от домакинството. Максимално 
поносимата цена на нашия регион е 4,28 лв. на кубик, а В и К – Смолян предлага цена 
2,25 лв. сборно, като цяло заедно с отвеждането и пречистването. И наистина, 
увеличението на населените места с гравитачна вода е факт, но е такъв анализът за 
социалната поносимост и се извършва не за определено населено място, а за цялата 
Смолянска област. И още нещо. В и К се задължава за 2017 г. да вложат 950 000 лв. 
инвестиции. Тяхната цел е да отговорят на задължителните 15 показателя на КЕВР. 
Само да отбележа, че бизнес планът им е публикуван от преди няколко месеца в сайта 
на КЕВР и който има доброто желание, може да се запознае с него в детайли. 
Въпросните 15 показателя, които В и К трябва да постигне задължително, са следните: 
това са ниво на покритие на водоснабдителните системи, качество на питейната, 
непрекъснатост на водоснабдяването, общи загуби на вода, налягане във на 
водоснабдителната система, ниво на покритие, отвеждане и пречистване, аварии, 
наводнения…. 
(Михаил Генчев, от място: … Ние сме на заседание, не сме на обучение по проблемите 
на В и К.) 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Тя обяснява, мотивира… 
АНИТА ЧОЛАКОВА: Може ли да се изкажа? 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Това са съображения и извадки от бизнес плана.  
(Михаил Генчев, от място: Хубаво.) 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Нека да се уважаваме. Г-н Генчев, нека да се изслушваме. 
АНИТА ЧОЛАКОВА: Аз съм си направила труда… 
(Михаил Генчев, от място: Ама чакайте малко, какво сте си направили труда…!) 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Г-н Генчев. Моля ви да се изслушваме. Проявете търпение и 
имате уважение един към друг. 
(Реплика на Михаил Генчев от място /не се чува.) 
АНИТА ЧОЛАКОВА: Съжалявам. Направете го и вие, поне ще бъдем всички по-
осведомени. 
(Михаил Генчев, от място: Аз ще направя какво трябва да видите и ще ви кажа.) 
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СЛАВКА КАМЕНОВА: Моля ви, не влизайте в диалог, г-жо Чолакова. Довършете 
изложението си. 
АНИТА ЧОЛАКОВА: Добре. Ниво на покритие, отвеждане и пречистване, аварии, 
наводнения в имоти на трети лица, ефективност в доставяне и пречистване, 
оползотворяване на утайките, ефективност на разходите в трите вида услуги, 
събираемост, присъединяване към В и К системите, ефективност на персонал, жалби и 
срок на отговорите по тях. Въпреки че бизнес планът е за целия регулаторен период до 
2021 година, на практика в момента върви процедура за утвърждаване на цената на 
водата най-вече за 2017 г. Останалите цени са прогнозни. Ако в края на 2017 година 
КЕВР счете, че В и К не е изпълнила зададените коефициенти по тези показатели, ще 
санкционира оператора, а санкцията всъщност е сваляне на цената. Благодаря за 
вниманието! 
(Михаил Генчев, от място: Думата искам.) 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Г-н Генчев, така на микрофон може. 
МИХАИЛ ГЕНЧЕВ: Аз мога и без микрофон. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Вие да. 
МИХАИЛ ГЕНЧЕВ: Сега ще помоля хората, които участват в днешното заседание да 
си отворят материалите в докладната записка и да видят какво обсъждаме. Ние не 
обсъждаме днес дейността на В и К Асоциация, дружество или не знам какво, 
обсъждаме какво трябва да гласува кмета на общината на заседанието на Асоциацията. 
В докладната записка, която ни е предоставена, има само една таблица и в тази таблица 
моля всички колеги общински съветници да погледнат за какво става въпрос. В тази 
таблица ни се предлага на нас като общински съветници да упълномощим кмета да 
гласува за едно сериозно вдигане на най-сериозната, на най-скъпата вода в България. За 
2017 г. сумирайте всички сумички, които са дадени в таблицата, не можах да ги 
сумирам с точност, но цената излиза 3,70 лв., 2017 г. И ни се предлага да упълномощим 
кмета да гласува тази цена – 3,70 лв. за 2017 г., която до 2021 г. става 3,90 лв. Ако 
някой общински съветник може да си вдигне ръката и да гласува против интересите на 
гражданите на Смолян, които плащат най-скъпата вода в страната и ни се предлага още 
да вдигаме тази цена, моля, вдигайте си ръцете. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Г-н Асенов. 
КИРИЛ АСЕНОВ: Уважаема г-жо председател, уважаеми колеги! Г-жа Анита Чолакова 
искам да я попитам, тя в ролята си на представител на шефа на ВиК ли се изказва и има 
ли някакви договори за пиар обслужване на В и К, чрез сайтовете, които тя управлява 
или по някакъв начин е свързано лице с В и К – Смолян? Има ли право въобще, 
морално поне, да участва в тази дискусия? Благодаря ви предварително за отговора. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Това е въпрос към г-жа Чолакова. 
(Михаил Генчев, от място: Да каже „ Да” или „Не”, няма проблем.) 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Г-жо Чолакова? 
АНИТА ЧОЛАКОВА: Изказах се в качеството си на общински съветник. Направила 
съм си съответните проверки в ДКЕВР, където е нужно, разговаряла съм с 
представители на ВиК, за да мога да се изкажа подготвена днес. Благодаря! 
(Кирил Асенов, от място: Имате ли договорни отношения?) 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Ако няма други изказвания… Г-н Сабрутев. Реплика. 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Не получихме отговор дали е получавала средства от ВиК – 
Смолян госпожа Чолакова. Моля, ако отговорът е „Да”, съответно тя да не гласува в 
предстоящата точка. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Г-жо Чолакова, за да бъдем публично прозрачни… 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: А вие, г-н Сабрутев, продавали ли сте материали на В и К? 
(Стефан Сабрутев, от място: Разбира се.) 
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НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Вие продавате навсякъде. Тогава можете ли да не гласувате 
като продавате? 
(Стефан Сабрутев, от място: Няма да гласувам, няма проблем.) 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Ама вие не само на В и К, то по принцип навсякъде. 
(Стефан Сабрутев, от място: Продавам навсякъде.) 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: И на гражданите даже. 
(Реплика на Михаил Генчев от място/не се чува.) 
(Стефан Сабрутев, от място: Разбира се.) 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: В крайна сметка тука има и доза популизъм, особено г-н 
Генчев. Добре, да я направим 10 стотинки водата. Смятате ли, че това е нормално? 
Нали идеята е този град да се развива? Нали идеята е да има устойчивост? Защото 
твърдите, че е най-скъпа водата, но аз съм сигурен, че не е най-скъпа в Смолян. И може 
да се обложим, че водата в Смолян не е най-скъпа в цялата страна. Готови ли сте да 
направим един облог? 
(Михаил Генчев, от място: А, тройката сме. Хайде!) 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Ако няма други изказвания, моля да гласуваме прекратяване 
на обсъжданията. Който е съгласен да прекратим обсъжданията,  моля да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 22, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0.  
СЛАВКА КАМЕНОВА: Прекратихме разискванията. Колеги, подлагам на гласуване 
предложението на комисиите по т. 1. Предлагам ви да гласуваме решението, което ни е 
предложено. Те са три точки, поотделно, тъй като са с различен режим и трябва да се 
прави отделно гласуване. По т. 1 има предложение противно на предложението в 
докладната – да гласува кметът на община Смолян, който е представител по право, да 
гласува с „Не”. Гласуваме предложението на комисията. 
(Димитър Кръстанов, от място: На Бюджетната комисия.) 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Да. На Бюджетната комисия. Явно гласуване, с вдигане на 
ръка. Който е „за” предложението на комисията, моля да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 10, „ПРОТИВ” – 8, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 3.  
СЛАВКА КАМЕНОВА: 10, 8, 3. Не се приема. 12 гласа са необходими. Да подложа на 
гласуване предложението на вносителя. 
(Стефан Сабрутев, от място: Аз също имам предложение.) 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Вече приключихме с предложенията. 
(Стефан Сабрутев, от място: Аз съм направил предложение, което да се гласува.) 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Предложение на вносителя – кмета на община Смолян като 
представител по закон в Асоциацията, да гласува със „За”. Който е съгласен, моля да 
гласува. Формално трябва да се прегласува това решение. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 9, „ПРОТИВ” – 10, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 2.  
СЛАВКА КАМЕНОВА: Не се приема решението по точка 1. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Значи няма да ходя тогава. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Напротив, вие сте представител по закон, няма да гласувате по 
бизнес плана. 
(Михаил Генчев, от място: Хайде сега да видим какво стана!) 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Няма да гласувате по бизнес плана. По т. 2… 
(Коментар на Михаил Генчев от залата /не се чува.) 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Не се забавлявайте, г-н Генчев. 
(Михаил Генчев, от място: Да видим, който иска да се гласува със „ за”, какво става с 
него?) 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Не се забавлявайте, г-н Генчев. Няма място за забавления. 
(Михаил Генчев, от място: Какво да не се забавлявам? Много интересен казус.) 
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СЛАВКА КАМЕНОВА: По точка втора, предложение на вносителя. Дава мандат на 
кмета на Община Смолян, в качеството му на представител на общината в 
Асоциацията, за представяне на позицията му по точки от дневния ред при поставяне 
на допълнителни въпроси на заседанието и обсъждане на бюджет, да приема същите за 
информация. Тоест няма да гласува нито „за”, нито „против”, а да ги приема за 
информация. Който е съгласен този текст на докладната да бъде одобрен, моля да 
гласува. 
(Димитър Кръстанов, от място: Какъв е смисълът?) 
СЛАВКА КАМЕНОВА: За информация. 
(Михаил Генчев, от място: Смях в залата.) 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Стига сте викали. 
(Михаил Генчев, от място: Какво стига сте викали? Какво гласувахме?...  /не се чува) 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Г-н Генчев, обръщам ви внимание. Още веднъж и ще ви 
отстраня от залата. 
(Михаил Генчев, от място: Няма да може.) 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Ще ви отстраня от залата. 
(Михаил Генчев, от място: Вие ни правите малко на…) 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ:  Пийте някакви хапчета. 
(Михаил Генчев, от място: Ще пия. И някой друг ще трябва да пие.) 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Резултат има ли от гласуването? Г-н Генчев, напуснете залата. 
(Михаил Генчев, от място: Няма да напусна.) 
(Димитър Кръстанов, от място: Няма такъв казус.) 
СЛАВКА КАМЕНОВА:  Пречите на заседанието. 
(Михаил Генчев, от място: Какви са тия измишльотини да гласуваме, да 
представляваме…) 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Резултат от гласуването? 
ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 11, „ПРОТИВ” – 1, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 8.  
СЛАВКА КАМЕНОВА: Не се приема решението. И по точка трета: Упълномощава 
инж. Мариана Цекова с правата по точките, които ги няма, да представлява Община 
Смолян на извънредното заседание на Общото събрание. Който е съгласен да 
упълномощим инж. Цекова, поименно ще гласуваме. Поименно гласуване за 
упълномощаването на Мариана Цекова.  
 

Поименно гласуване на т. 3 от проекта за решение по т. 1 от дневния ред: 
1. Анита Чолакова     – „за” 
2. Антон Тодоров      – „за” 
3. Валентин Кюлхански    – „въздържал се” 
4. Валентин Цолов     – отсъства 
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     – „въздържал се” 
12.  Илия Томов     – „въздържал се” 
13.  Кирил Асенов     – „въздържал се” 
14.  Кирил Хаджихристев    – отсъства 
15.  Коста Начев     – „въздържал се” 
16.  Костадин Василев    – „за” 



 12

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    – отсъства 
24.  Салих Аршински   – отсъства 
25.  Славка Каменова   – „за” 
26.  Стефан Сабрутев   – „въздържал се” 
27.  Стоян Иванов    – не участва в гласуването 
28.  Филип Топов    – отсъства 
29.  Юлия Кисьова    – „за” 

 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Резултат? 
(Виолета Бояджиева: 12 „за”, „ против”  няма, „ въздържали се” 8.) 
СЛАВКА КАМЕНОВА: С 12 гласа „за”, без „против” и 8 „въздържали се”, приема се 
решение по т. 3. 
 

Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 8, т. 12 и ал. 2  от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация,  чл. 198е, ал. 3 и ал. 5 от Закона 
за водите, и чл. 6.4 от Договора за стопанисване, поддържане и експлоатация на В и К 
системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни 
услуги прие 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

№ 272 
 

1. Не дава мандат на Кмета на Община Смолян, в качеството му на представител 
на Общината в Асоциацията, за представяне на позицията на Общината по т. 3 
от дневния ред и да гласува  „за“ съгласуване на Бизнес план 2017 – 2021 г. на 
„В и К“ ЕООД гр. Смолян. 
 

2. Не дава мандат на Кмета на Община Смолян, в качеството му на представител 
на Общината в Асоциацията, за представяне на позицията на Общината по т. 4 и 
т. 5 от дневния ред, при поставяне на допълнителни въпроси на заседанието и 
обсъждане на бюджет за 2017 г. на Асоциацията, да приема същите за 
информация. 

 
3. Упълномощава инж. Мариана Александрова Цекова с правата по т. 1, 2 да 
представлява Община Смолян в „Асоциация по ВиК на обособена територия 
Смолян“ в случай на невъзможност на Кмета на Общината да участва в общото 
събрание. 

 
ПО ВТОРА ТОЧКА: Подписване на меморандум на разбирателството между 
градовете Чита ди Кастело (Италия), Жу ле Тур (Франция), Льорах (Германия), 
Сигишоара (Румъния) и Смолян (България) по проект „Многостепенно 
управление за интегрирано и устойчиво регионално развитие”, с акроним 
MUSTER, по програма „Европа за гражданите” – Мрежа от градове. 

Докладва: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян 
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СЛАВКА КАМЕНОВА: Няма предложения от комисиите. Беше разгледан текста на 
меморандума. Предложения допълнително няма. Откривам дискусия. Г-н Асенов. 
КИРИЛ АСЕНОВ: За мен е много интересно защо избрахме точно с тези градове да 
имаме партньорство. Защо примерно не избрахме да имаме партньорство с един град, 
който примерно развива зимен туризъм, някой град, който е планински и който се 
занимава с проблеми, които са сходни на нашите проблеми? Имахме ли въобще избор 
или това ни е наложено партньорство с тези градове? 
СЛАВКА КАМЕНОВА: За уточнение, г-н Асенов, в заседание на комисиите беше 
уточнено, че нашето участие е по покана на изпълнителите по договора. Това е 
общината Чита ди Кастело и една организация, която работи в обществена полза. Ние 
участваме като партньори в този проект по градско развитие. В заседанието стана ясно. 
Г-н Кръстанов може би ще допълни още нещо. Един меморандум, който предвижда 
изпълнение на общи цели по отношение на градоустройството, екологията. 
Изключително полезни контакти. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви, г-жо председател. Това един от най-
съществените въпроси, които могат да бъдат зададени. Във връзка с това аз благодаря 
на г-н Асенов, че го постави. Аз го поставих в комисията, г-н Асенов. Има една такава 
практика. В развитието на европейските проекти когато няколко града се съберат и те 
си търсят партньор, който да се присъедини, затуй има понятие „присъединен 
партньор” в тези случаи. Исках и сега го правя отново, да привлека вниманието на 
Общинска администрация върху обстоятелството, че Смолянски регион, в това число и 
смолянска община разбира се, е член от 2014 г. на европейската структура 
Юромонтана, Евромонтана или кой както си го чете от латиница. С провинция 
Мачерата в Италия, това е една провинция, която една година ни плащаше членския 
внос в Юромонтана, ние имаме реално подписани договорни отношения. Във връзка с 
обстоятелството, че Европейският парламент прие решение, с което от 1 януари 2017 
година ще има целево финансиране на планинските региони, аз отново искам да 
подчертая, че се разкрива една нова възможност за община Смолян, която иначе по 
принцип, поради европейските критерии и мащаби не участва в Оперативна програма 
„Развитие на селските райони”, може с провинция Мачерата при съответните условия, 
които съществуват в договора в Общинска администрация, да търси ефективно 
привличане на допълнителни европейски средства. Чита ди Кастело незнам къде е, но 
ние сме получили покана от тях. Така разбирам, така ми беше отговорено миналия път. 
Няма нищо лошо в това да се присъединим към подобно партньорство, но логиката и 
изгодата за нашето население, за хората, които са ни доверили да бъдем тук, в тази зала 
и да отстояваме и защитаваме техните интереси, е по-ефективно, по-правилно и  по-
полезно да участваме там, където бихме могли да осигурим добавена стойност, да 
привлечем в съответствие с конкретната икономическа среда, в това число туризъм – 
планински, зимен, ски и всякакъв друг и структура на нашата икономика на реалния 
сектор допълнителни средства. Ето това е моята бележка, която се доближава до тезата, 
която преди  малко с въпроса си разви и г-н Асенов. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Така, както сте видели от докладната, проектът вече се 
изпълнява втора година и всъщност в момента трябва да одобрим текста на 
меморандума, който е в изпълнение на проведените досега работни срещи и предстои 
финалната среща в гр. Смолян. Г-н Генчев. 
МИХАИЛ ГЕНЧЕВ: Благодаря, г-жо председател, че казахте това, което исках аз да 
кажа. Ние гласуваме един проект, който според мен вече е… 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Меморандумът гласуваме. Ние не одобряваме участието. 
МИХАИЛ ГЕНЧЕВ: Проектът върви към свършване. 5 от срещите вече са проведени, 
остават една-две срещи, на които за хубаво или за лошо на последната заключителна 
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среща Община Смолян ще бъде домакин, което е много добре. Аз искам да кажа, че 
подкрепям това, което се случва. Да направя едно предложение. След приключване на 
проекта, което според мен предложение трябва да важи и за много проекти, които ние 
гласувахме да се реализират на територията на общината, хората, които са участвали в 
проекта да внесат доклад какво е постигнато с реализирането на този проект в 
Общинския съвет. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Други изказвания има ли? Да, г-н Асенов, реплика. 
КИРИЛ АСЕНОВ: Аз съм бил в Чита ди Кастело. Ако си направите справка с Гугъл, 
това е един град, който се намира в средата на ботуша, на Италия, близо до 
субтропичния климат. Аз не намирам смисъл нашият град да има каквито и да е 
отношения с Чита ди Кастело, защото първо защото Чита ди Кастело има огромен 
колизей, който е уникална атракция туристическа и тя привлича годишно стотици 
хиляди хора. Има повече от 40 хотела, някои от тях са петзвездни. Този град има 
развитие, което аз лично не намирам за сходно на нашето.  
СЛАВКА КАМЕНОВА: Този град ни е харесал нас. Те са ни избрали. 
КИРИЛ АСЕНОВ: О, кей! Въпросът е, че е дошло време ние да си харесваме 
партньорите, а не да проституираме и да търсим връзка с някой, който нас е харесал. 
Ние сме избрани от хората да намираме решения и да намираме развитие, което да е 
позитивно за нашия регион, а не да ходим и да гледаме някакви хора, които си правят 
някакви проекти от които печелят пари, в някакъв смисъл, който те влагат. Защото аз не 
знам дали в тази зала има някой, който има възможността да ми вложи смисъл в това да 
сме партньори с Чита ди Кастело. В смисъл какво ще спечелим ние? Едни служители 
ще пътуват до Италия, ще закараме едни хора там, други хора ще дойдат тука, ще се 
изхарчат едни пари и накрая какво ще стане? 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Не се харчат общински пари, уточнявам директно. 
КИРИЛ АСЕНОВ: Не, ще се харчат едни други пари, които могат да се изхарчат 
смислено. Моят въпрос е защо избрахте точно Чита ди Кастело? 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Не сме избрани, г-н Асенов, поканени сме. Община Смолян е 
поканена от Чита ди Кастело. 
КИРИЛ АСЕНОВ: А с всеки ли, който ни кани, ще ставаме партньори с него? 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Преди две години, вече трета година тече изпълнението на 
проекта. Благодаря ви за препоръката. Полезните идеи, които ще се случат в 
изпълнение на този проект, ще бъдат споделени. Меморандумът беше изработен на 
последната среща в Жу ле Тур и беше взето решение да бъде предоставен на 
вниманието на Общинския съвет. Самият проект, за да имате информация какво се 
случва наистина и какво се очаква да се извърши, да се споделят идеи в областта на 
екологията. Други изказвания има ли? Ако няма, моля да приключим обсъждането. 
Който е съгласен, моля да гласува явно. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 20, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0.  
СЛАВКА КАМЕНОВА: Прекратяваме разискванията. Явно гласуване с вдигане на 
ръка. Който е съгласен да се одобри текста на Меморандума, изготвен в изпълнение на 
проекта и да бъде упълномощен кмета на Община Смолян да подпише окончателния 
вариант, моля да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 13, „ПРОТИВ” – 2, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 4.  
СЛАВКА КАМЕНОВА: Приема се решение по т. 2. 
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Общинският съвет на основание чл.21, ал. 1, т.12 и т.23 и ал. 2 и Глава осма        
чл. 59, 60 и 61 от ЗМСМА прие 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

№ 273 
 

1. Общински съвет - Смолян одобрява текста на Меморандум за разбирателство 
между градовете Чита ди Кастело (Италия), Жу ле Тур (Франция), Льoрах 
(Германия), Сигишоара (Румъния)  и Смолян (България). 

2. Общински съвет – Смолян дава съгласие Кмета на Община Смолян да подпише 
Меморандум за разбирателство между градовете Чита ди Кастело (Италия), Жу 
ле Тур (Франция), Льoрах (Германия), Сигишоара (Румъния)  и Смолян 
(България), партньори по проект „Многостепенно управление за интегрирано и 
устойчиво регионално развитие“, с акроним MUSTER, по програма „Европа за 
гражданите”- Мрежи от градове с цел бъдещо сътрудничество и развитие на 
работеща мрежа от градове.   

 
 
ПО ТРЕТА ТОЧКА: Кандидатстване на Община Смолян по Оперативна 
програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. (ОП РЧР), Схема за 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG05М9ОP001-2.005 „Активно 
включване”.  

Докладва: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян 
 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Колеги, по тази точка вчера ви изпратихме допълнително 
докладната, в която беше пропуснала администрацията да включи т. 2 и 3. В комисиите 
обсъждахте точно тези две точки – втора и трета, но при преписването на докладната са 
изтървани. Станала е чисто техническа грешка. Става въпрос, че за изпълнение на 
проекта ще се предостави първи етаж от сграда, така както е описано в проекта за 
решение. Откривам дискусия. Вносителят г-н Мелемов. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Открита е процедура за директно предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките 
ресурси” 2014-2020. Община Смолян подготвя проектно предложение за разкриване на 
Дневен център за възрастни с увреждания, който да се помещава в сградата на бившия 
диспансер за пневмо-фтизиатрични заболявания. Проектът включва дейности по 
предоставяне на услугата, наемане на персонал, издръжка на центъра, обзавеждане, 
оборудване и текущ ремонт. Това предполага програмата. Ние можем да искаме много 
други неща, но в крайна сметка винаги се съобразяваме с условията на програмата и 
затова предлагаме това решение. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Има ли предложения? От комисиите няма направени 
предложения по решението. Ако няма колеги други, моля да прекратим разискванията. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 19, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0.  
СЛАВКА КАМЕНОВА: Прекратяваме разискванията. Тъй като тука нямаме 
разпореждане с бюджет, гласуването е явно, с вдигане на ръка. Който е съгласен да се 
подкрепи решението по т. 3, моля да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 19, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0.  
СЛАВКА КАМЕНОВА: Приема се решението. 
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Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1 т. 12 и т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА прие 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
№ 274 

 
1. Общински съвет - Смолян дава съгласие Община Смолян да кандидатства в 

процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна 
програма  „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, Схема за предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ: BG05M9OP001-2.005 „Активно включване“. 

2. Дава съгласие за създаване на социална услуга по проекта „Дневен център за 
възрастни с увреждания“. 

3. Предоставя 1ви етаж от сграда частна общинска собственост с АОС №1689 от 
27.02.2013 г., находяща се в гр. Смолян, п.и 67653.917.540, УПИ IV – Тубдиспансер, 
Кв. 221 за предоставяне на социалната услуга „Дневен център за възрастни с 
увреждания“ за времето на изпълнение на проекта и със срок до одобряване на 
окончателен доклад по проекта. 

4. Възлага на Кмета на Община Смолян да организира подготовката на проектната 
документация и електронното кандидатстване с проектното предложение в съответния 
срок.   
 
 
ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА: Обезпечаване на авансово плащане по договор за 
безвъзмездна помощ по проект „По-добро бъдеще чрез включващо образование”, 
финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен 
растеж”, „ Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства 
и/или търсещи или получили международна закрила”, Приоритетна ос 2 и 3. 

Докладва: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян 
 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Няма предложения от комисиите. Решението предлага да бъде 
упълномощен кмета на община Смолян за обезпечаване на вземането по договора да 
бъде издаден запис на заповед. Вносителят нещо да допълни? 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Съгласно договора за безвъзмездна финансова помощ Община 
Смолян в качеството си на бенефициент има право да получи авансово плащане. Моля 
за вашето решение.  
СЛАВКА КАМЕНОВА: Дискусия? Има ли предложения, обсъждания? Ако няма, моля 
да прекратим разискванията по точка четвърта. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 20, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0.  
СЛАВКА КАМЕНОВА: Прекратяваме разискванията. Поименно гласуване по 
предложението 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    – „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” 
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11.  Иван Пищалов     – „за” 
12.  Илия Томов     – „за” 
13.  Кирил Асенов     – „за” 
14.  Кирил Хаджихристев    – отсъства 
15.  Коста Начев     – „за”  
16.  Костадин Василев    – „за” 
17.  Мария Семерджиева    – „за” 
18.  Марияна Методиева    – отсъства 
19.  Милен Журналов    – отсъства 
20.  Милен Пачелиев    – отсъства 
21.  Михаил Генчев    – „за” 
22.  Михаил Гунчев     – „за” 
23.  Петър Мирчев    – отсъства 
24.  Салих Аршински   – отсъства 
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. 4. 
 

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

 
Р Е Ш Е Н И Е 

№ 275 
 

Упълномощава Кмета на Община Смолян за издаване на Запис на заповед за  
обезпечение на авансовото плащане в размер 103 384,22 лв. представляващо до 20% от 
общите допустими разходи по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ с №BG05M2OP001-3.002-0089 по проект „По-добро бъдеще чрез включващо 
образование”, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за 
интелигентен растеж”, „Образователна интеграция на учениците от етническите 
малцинства и/или търсещи или получили международна закрила”,Приоритетна ос 2 и 3. 
 
 
ПО ПЕТА ТОЧКА: Обезпечаване на авансово плащане по договор за 
безвъзмездна помощ № BG05M9OP001-2.004-0044 по проект „Предоставяне на 
услуги за ранно детско развитие в община Смолян”, финансиран по Оперативна 
програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, Приоритетна ос № 2 
„Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”, 
наименование на процедурата „Услуги за ранно детско развитие” с                         
№ BG05M9OP001-2.004. 

Докладва: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян 
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СЛАВКА КАМЕНОВА: По т. 5 аналогично предложение за решение по проект 
„Предоставяне на услуги за ранно детско развитие в община Смолян”. Същите 
основания, същите мотиви, със същото предложение. Вносителят няма какво да добави. 
Няма предложения от комисиите. Дискусия колеги има ли? Има ли становища, 
въпроси? Ако няма, моля да прекратим разискванията по т. 5.  
ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 19, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0.  
СЛАВКА КАМЕНОВА: Прекратяваме разискванията. Поименно гласуване по проекта 
за решение. 
 

Поименно гласуване на проекта за решение по т. 5 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    – отсъства 
15.  Коста Начев     – „за” 
16.  Костадин Василев    – „за” 
17.  Мария Семерджиева    – „за” 
18.  Марияна Методиева    – отсъства 
19.  Милен Журналов    – отсъства 
20.  Милен Пачелиев    – отсъства 
21.  Михаил Генчев    – „за” 
22.  Петър Мирчев    – отсъства 
23.  Салих Аршински   – отсъства 
24.  Славка Каменова   – „за” 
25.  Стефан Сабрутев   – отсъства 
26.  Стоян Иванов    – „за” 
27.  Филип Топов    – отсъства 
28.  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. 5. 
 

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 

№ 276 
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 Упълномощава Кмета на Община Смолян за издаване на Запис на заповед за  
обезпечение на авансовото плащане в размер 117 706.60 лв. представляващо до 20% от 
общите допустими разходи по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ с №BG05M9OP001-2.004-0044 по проект „Предоставяне на услуги за ранно 
детско развитие в община Смолян“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на 
човешките ресурси“ 2014 - 2020, Приоритетна ос №2 „Намаляване на бедността и 
насърчаване на социалното включване“, наименование на процедурата “Услуги за 
ранно детско развитие“ с №BG05M9OP001-2.004. 
 
ПО ШЕСТА ТОЧКА: Обезпечаване на авансово плащане по договор за 
безвъзмездна помощ BG16RFOP001-8.001-0027-C01, проект „Бюджетна линия за 
Община Смолян – бенефициент по Приоритетна ос 1 на ОПРР 2014-2020”, 
финансиран от Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020, по процедура 
№ BG16RFOP001-8.001 „Бюджетна линия за 39 общини – бенефициенти по 
приоритетна ос 1 на ОПРР 2014-2020”. 

Докладва: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян 
 

СЛАВКА КАМЕНОВА: По т. 6 отново същия проект за решение, същото основание, по 
проект „Бюджетна линия за Община Смолян – бенефициент по Приоритетна ос 1, 
финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж”. Няма предложения от 
комисиите, вносителят не допълва. Дискусия? Ако няма предложения, моля да 
прекратим разискванията по т. 6. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 20, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0.  
СЛАВКА КАМЕНОВА: Прекратяваме разискванията. Поименно гласуване. 
 

Поименно гласуване на проекта за решение по т. 6 от дневния ред: 
1. Анита Чолакова     – „за” 
2. Антон Тодоров      – „за” 
3. Валентин Кюлхански    – „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    – отсъства 
15.  Коста Начев     – „за” 
16.  Костадин Василев    – „за” 
17.  Мария Семерджиева    – „за” 
18.  Марияна Методиева    – отсъства 
19.  Милен Журналов    – отсъства 
20.  Милен Пачелиев    – отсъства 
21.  Михаил Генчев    – „за” 
22.  Михаил Гунчев     – „за” 
23.  Петър Мирчев    – отсъства 
24.  Салих Аршински   – отсъства 
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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. 6. 

 
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 
№ 277 

 
 Упълномощава Кмета на Община Смолян за издаване на Запис на заповед за  
обезпечение на авансовото плащане в размер 39 478,74 (тридесет и девет хиляди 
четиристотин седемдесет и осем лева и седемдесет и четири стотинки), представляващи 
до 35% (тридесет и пет на сто) от предоставената от УО безвъзмездна финансова 
помощ по договор за безвъзмездна помощ №BG16RFOP001-8.001-0027-C01, проект 
„Бюджетна линия за Община Смолян – бенефициент по Приоритетна ос 1 на ОПРР 
2014-2020“, финансиран от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, по 
процедура                  № BG16RFOP001-8.001 „Бюджетна линия за 39 общини – 
бенефициенти по приоритетна ос 1 на ОПРР 2014 - 2020“. 
 
 
ПО СЕДМА ТОЧКА: Допълване на Решение № 61.2 с обезпечаване на 
необходимите средства от ПУДООС към МОСВ за доизграждане на обект: 
„Реконструкция и модернизация на регионално депо за ТБО Теклен дол в            
гр.Смолян – проектиране и строителство на сепарираща и компостираща 
инсталация за битови отпадъци”. 

Докладва: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян 
 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Предложение за допълване на Решение № 61.2 от 25.01.2016 г., 
с което Общински съвет е приел решение и дава съгласие да бъде поет временен 
безлихвен заем от ПУДООС към МОСВ в размер на 2 500 000 лв. Възлага на кмета на 
Община Смолян да отправи заявление погасяването на заема да се извършва за сметка 
на отчисленията по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците. Това решение е 
прието, влязло в сила, изпълнено е, но за обезпечаване на вземането по този договор 
ПУДООС изисква да бъде упълномощен Кмета на Община Смолян да подпише запис 
на заповед за получаване на отпуснатите средства. Затова предложението е да се 
допълни Решение № 61.2 като се добави точка V със следното съдържание: 
„Упълномощава Кмета на Община Смолян да подпише запис на заповед за пълния 
размер на изтегления от ПУДООС  безлихвен кредит”. Вносителят няма допълнение. 
От комисиите няма предложения. Дискусия? Има ли предложения, въпроси? Г-н 
Кръстанов. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви, г-жо председател! Уважаеми колеги, искам да 
подчертая, както направих и в комисиите, за населението, за хората, които не са 
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толкова дълбоко потопени в тази проблематика, че практически с това, което сега 
обсъждаме се открива още един източник за финансиране на начинанията, свързани с 
подобряване като цяло на дейността на сепариращата и забележете, компостираща 
инсталация в депото за твърди битови отпадъци. Всички ние имаме една повишена 
чувствителност към задачите и начинанията свързани като цяло с това депо. То е на 
фокуса на внимание на общинските съветници и на отделните политически 
представители. Аз съм убеден, че администрацията има така адекватна оценка и 
реакция на това, че нас изключително много ни интересува как се харчат там пари. Но 
така или иначе откриването на двойно финансиране разкрива нови възможности да се 
подобрява, значително да се издига равнището на сепариране, да се търсят нови 
технологии и да се усъвършенстват тези, които съществуват, в това число и 
компостиране на отпадъците. Така че ние ще подкрепим това начинание, но го правим 
с ясното съзнание, че всичко това трябва да бъде съпроводено с едно завишено 
внимание върху механизмите и начините за разходване на народните пари там. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Други колеги има ли? Аз имам едно предложение по 
решението, по редакцията, тъй като става дума за упълномощаване на кмета да издаде 
запис на заповед така, както в предходните докладни, проектите, да се добави правно 
основание по т. 6 от чл. 21, ал. 1 и в диспозитива е изпуснато предложението, което е 
направено отгоре в мотивите на решението – на основание чл. 60 от АПК да се допусне 
предварително изпълнение, така както е по основното решение. Това е моето 
предложение, което ще подложа на гласуване. Г-н Асенов. 
КИРИЛ АСЕНОВ: Нашата позиция при гласуването за изтеглянето на този кредит от 
ПУДООС беше отрицателна. Ние ще се въздържим по време на това гласуване, защото 
продължаваме да смятаме, че това е поредното задлъжняване на Общината с 
несвойствени средства с несвойствена логика. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Добре. Други изказвания има ли, колеги? Ако няма, да 
прекратим разискванията. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 20, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0.  
СЛАВКА КАМЕНОВА: Прекратяваме разискванията. Поименно гласуване по проекта 
за решение. 

 
Поименно гласуване на проекта за решение по т. 7 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    – „въздържал 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     – „въздържал се” 
16.  Костадин Василев    – „за” 
17.  Мария Семерджиева    – „за” 
18.  Марияна Методиева    – отсъства 
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19.  Милен Журналов    – отсъства 
20.  Милен Пачелиев    – отсъства 
21.  Михаил Генчев    – „въздържал се” 
22.  Михаил Гунчев     – „за” 
23.  Петър Мирчев    – отсъства 
24.  Салих Аршински   – отсъства 
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: 11 „за”,  „ против” няма, „ въздържали се” 9.) 
СЛАВКА КАМЕНОВА: 11, 9, от общо гласували 20. 
(Михаил Генчев, от място: Тука трябват 15 гласа.) 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Да, да, не съм обявила резултата. При резултат 11 „за” и 9 
„въздържали се”, не се приема решението по т. 7. 

 
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 
№ 278 

 
 Не приема предложението за допълване на решение № 61.2 относно с 
обезпечаване на необходимите средства от ПУДОС към МОСВ, чрез запис на заповед. 
 
 
ПО ОСМА ТОЧКА: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на 
Наредбата за определянето размера на местните данъци на територията на 
община Смолян. 

Докладва: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян 
 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Във връзка с новият текст 61ф. От комисиите няма 
предложения. Всъщност вносителят направи уточнение, че по докладната е направено 
предложение за 450 лв. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: След проведено обществено обсъждане на което бяха много 
активни естествено таксиметровите шофьори и фирми, решихме да бъде на минимума – 
300 лв. Това е последното ми предложение. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Дискусия? Има ли предложения по текста на Наредбата? Само 
това е изменението, във връзка с чл. 61ф. Да прекратим разискванията. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 19, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1.  
СЛАВКА КАМЕНОВА: Прекратяваме разискванията. Поименно гласуване. 

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

1. Анита Чолакова     – „за” 
2. Антон Тодоров      – „за” 
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3. Валентин Кюлхански    – „за” 
4. Валентин Цолов     – „въздържал се” 
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     – „въздържал се” 
12.  Илия Томов     – „въздържал се” 
13.  Кирил Асенов     – „въздържал се” 
14.  Кирил Хаджихристев    – отсъства 
15.  Коста Начев     – „въздържал се” 
16.  Костадин Василев    – „за” 
17.  Мария Семерджиева    – „за” 
18.  Марияна Методиева    – отсъства 
19.  Милен Журналов    – отсъства 
20.  Милен Пачелиев    – отсъства 
21.  Михаил Генчев    – „въздържал се” 
22.  Михаил Гунчев     – „за” 
23.  Петър Мирчев    – отсъства 
24.  Славка Каменова   – „за” 
25.  Стефан Сабрутев   – отсъства 
26.  Стоян Иванов    – „за” 
27.  Филип Топов    – отсъства 
28.  Юлия Кисьова    – „за” 

 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Резултат? 
(Виолета Бояджиева: 13 „за”, „ против” няма, „ въздържали се” 7.) 
СЛАВКА КАМЕНОВА: С 13 гласа „за”, „ въздържали се” 7, без „против”, не се приема. 
Общината няма да събира данък догодина от превозвачите. Честито за бюджета.  
 

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 

№ 279 
 
 Не приема предложението за приемане на Наредба за изменение и допълнение на 
Наредбата за определянето размера на местните данъци на територията на Община 
Смолян. 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Когато имаше един филм „Да обичаш на инат”, а тука се пише 
сценарий „Да гласувам на инат”. Правим аналог. 
(Михаил Генчев, от място: Трябва ли да даваме обяснения защо гласуваме 
„ въздържали се”? 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Не, не. Няма нужда. 
(Димитър Кръстанов, от място: По процедура.) 
(Михаил Генчев, от място: …  да предложа на Мелемов обяснение…) 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Стига си викал, това да не е… 
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(Михаил Генчев, от място: Какво да не съм викал? /не се чува) 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Г-н Кръстанов? 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Да не кажа нещо по процедурата, г-жо председател.  
СЛАВКА КАМЕНОВА: Г-н Кръстанов, по процедура, тъй като … Кажете.  
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Моля ви да не коментирате вота на общинските съветници. 
Вие сте един от тях. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Извън протокола. Моля ви, г-н Кръстанов. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Г-н Кръстанов, успокойте вашият съпартиец. Много ви моля. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Това беше вметка извън протокола. Ако сте загубили 
чувството за хумор, това вече е сериозен проблем. 
 
 
ПО ДЕВЕТА ТОЧКА: Приемане на Наредба за обстоятелствата и реда за вписване 
в Регистър на общинските детски градини и центровете за подкрепа за личностно 
развитие на територията на община Смолян. 

Докладва: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян 
 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Една наредба, която е подлагана на публично обсъждане. 
Имате ли предложения, г-н Мелемов? Дискусия? По докладната няма предложения от 
комисиите. Ако няма дискусия, да прекратим разискванията. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 20, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Прекратяваме дискусията. Поименно гласуване на проекта за 
наредба. 

 
Поименно гласуване на проекта за решение по т. 9 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    – отсъства 
15.  Коста Начев     – „за” 
16.  Костадин Василев    – „за” 
17.  Мария Семерджиева    – „за” 
18.  Марияна Методиева    – отсъства 
19.  Милен Журналов    – отсъства 
20.  Милен Пачелиев    – отсъства 
21.  Михаил Генчев    – „за” 
22.  Михаил Гунчев     – „за” 
23.  Петър Мирчев    – отсъства 
24.  Салих Аршински   – отсъства 
25.  Славка Каменова   – „за” 
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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. 9. 
 

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

 
Р Е Ш Е Н И Е 

№ 280 
 

1. Приема Наредба за обстоятелствата и реда за вписване в Регистър на 
общинските детски градини и центровете за подкрепа за личностно развитие 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 обстоятелствата и реда за вписване в 
Регистър на общинските детски градини и центровете за подкрепа за личностно 
развитие на територията на Община Смолян да се сведе до знанието на 
заинтересованите лица, органи и институции, чрез публикуване на същата на интернет 
страницата на Община Смолян. 

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

Приложение: Наредба за обстоятелствата и реда за вписване в Регистър на общинските детски градини и 
центровете за подкрепа за личностно развитие на територията на Община Смолян 
 
. 
ПО ДЕСЕТА ТОЧКА: Утвърждаване на маломерни самостоятелни паралелки в 
СУ „Отец Паисий” – гр. Смолян, по чл. 11 от Наредба № 7/29.12.2000 г. на 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 
 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Няма предложения от комисиите. Мотивирана е докладната. 
Дискусия? Има ли допълнителни съображения и изказвания? Ако няма, моля да 
прекратим разискванията. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 19, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0.  
СЛАВКА КАМЕНОВА: Прекратяваме разискванията. Тука е явно гласуване, както 
виждам. Който е съгласен да подкрепим решението по т. 10, моля да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 19, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0.  
СЛАВКА КАМЕНОВА: Приема се решението по т. 10. 

Общинският съвет на основание  чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация и чл.11, от Наредба №7/29.12.2000 г. на 



 26

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 прие 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

№ 281 
 

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 посоченото училище се прилагат разпоредбите на чл.11, ал.2-6 от Наредба 

№7/29.12.2000 г. на МОН.     
 

2. Възлага на Кмета на Общината да предприеме необходимите действия за 
привеждане на приетите решения в сила. 
 
ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА: Промяна предназначението на част от урегулиран 
поземлен имот VІ – Озеленяване, предвиден в устройствения план за озеленена 
площ в кв. 33 по плана на гр. Смолян, кв. Горно Смолян. 

Докладва: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян 
 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Няма предложения от комисиите. Вносителят нещо? 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Общинският експертен съвет по устройство на територията е 
допуснал промяната по плана. Моля за вашето решение. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Дискусия? Има ли други предложения? Ако няма, да 
прекратим разискванията. Може ли консултациите с медиите да ги направите след 
заседанието? 
(Бел. на прот.: Обръща се към Михаил Генчев, който разговаря със Зарко Маринов.) 
ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 18, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0.  
СЛАВКА КАМЕНОВА: Прекратяваме разискванията. Който е съгласен да се подкрепи 
решението по т. 11, моля да гласува. Моля ви, г-н Генчев! 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: За всички ли следващи точки трябват 2/3? 
Мариана Цекова, от място: Озеленяванията са 2/3. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Г-н Генчев? Умолявам ви да се присъедините към гласуването, 
проваляте кворума. Почивка 5 минути. 
 

* * * * * 
 

(След почивката:) 
СЛАВКА КАМЕНОВА: След успешно проведената почивка 5-минутна, продължаваме 
с разглеждането на т. 11. След почивката проверка на кворума, г-жо Бояджиева. 
(Виолета Бояджиева: 22 общински съветници.) 

№ по 
ред 

Училище / Населено 
място 

Клас / Паралелка Брой 
ученици в 
паралелка 

 1. СУ „Отец Паисий” - 
гр.  Смолян 

V клас                   1 самостоятелна 
VIII клас               1 самостоятелна 
X клас                   1 самостоятелна 
XI клас                  1 самостоятелна 
XII клас                 1 самостоятелна 

16 
14 
12 
12 
10 
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СЛАВКА КАМЕНОВА: 22 съветници в залата. Продължаваме заседанието. Вие 
докладвахте, че има решение на Експертния съвет. Дискусия колеги има ли? Има ли 
изказвания, предложения, въпроси? Ако няма, да прекратим дискусията по т. 11. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 23, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0.  
СЛАВКА КАМЕНОВА: Прекратяваме разискванията. Който е съгласен да се подкрепи 
решението, моля да гласува с вдигане на ръка. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 23, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Приема се решението по т. 11.  
 

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 12.09.2016год.прие 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

№ 282 
 
          Допуска промяна на ПУП – ПРЗ за част от УПИ VI – Озеленяване с образуване на 
нов УПИ … - 182 за автоуслуги и жилища в кв.33 по плана на гр. Смолян, кв. Горно 
Смолян, при граници : УПИ VI – Озеленяване, УПИ VII - 709, улица „Миньорска” и 
УПИ IV – 710. 
 
Приложение : Проект за промяна на ПУП – ПРЗ  в кв.33 по плана на гр. Смолян, кв.  Горно Смолян в         

М 1 : 500. 
 
 
ПО ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА: Промяна предназначението на част от урегулиран 
поземлен имот V – Озеленяване, предвиден в устройствения план за озеленена 
площ в кв. 107 по плана на гр. Смолян, кв. Устово. 

Докладва: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян 
 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Има решение на Експертния съвет. Няма предложения от 
комисиите за промяна. Дискусия? Ако няма колеги, моля да прекратим разискванията с 
вдигане на ръка. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 23, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0.  
СЛАВКА КАМЕНОВА: Прекратяваме разискванията. Който е съгласен да се подкрепи 
решението по т. 12, моля да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 23, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0.  
СЛАВКА КАМЕНОВА: 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 10.09.2016год.прие 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

№ 283 
 

Допуска промяна на ПУП – ПРЗ за част от УПИ V – Озеленяване с образуване на 
нов УПИ … - 925.305 БКТП в кв.107 по плана на гр. Смолян, кв. Устово, при граници : 
УПИ V – Озеленяване, улична регулация. 

 
Приложение : Проект за промяна на ПУП–ПРЗ  в кв.107 по плана на гр. Смолян, кв.  Устово в М 1 : 500. 
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ПО ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА: Разрешение за изработване на проект за изменение 
на Подборен устройствен план – План за регулация и застрояване на УПИ VІІ – 
92, Курортна дейност и трафопост, кв. 8 в курортно-туристическо ядро „Малина”, 
курортен комплекс Пампорово, землището на с. Стойките, Община Смолян. 

Докладва: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян 
 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Приложено е задание. Дискусия?  
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Искането е разгледано на заседание на Общинския експертен 
съвет по устройство на територията. Изготвено е съгласно изискванията и няма какво 
да добавя. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Има ли изказвания, предложения, въпроси? Ако няма, моля да 
прекратим разискванията. Който е съгласен да се подкрепи решението за разрешаване 
за изработване на проект и одобряване на заданието, моля да гласува с вдигане на ръка. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 23, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0.  
СЛАВКА КАМЕНОВА: Приема се решение по т. 13. 
 

Общинският съвет на основание чл. 21, ал.1, т.11 от ЗМСМА във връзка с чл.  
124а, ал.1 от ЗУТ, чл. 124б, ал.1 от ЗУТ, чл.135 ал.3 от ЗУТ, чл.136 ал.1 от ЗУТ и чл.134 
ал.2 т.6 от ЗУТ прие 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

№ 284 
 
 

1. Разрешава изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план - 
План за регулация и застрояване на на  УПИ VIІ – 92, Курортна дейност и трафопост, 
кв.8 в курортно – туристическо ядро ”Малина”, курортен комплекс Пампорово, 
землището на с. Стойките  с образуване на нови УПИ : ХI– 171 за вилни сгради, ХII – 
172 за вилни сгради, ХIII – 173 за вилни сгради, XIV – 174 за вилни сгради, XV – 175 за 
вилни сгради, XVI – 176 за вилни сгради, XVII – 177 за вилни сгради, XVIII – 178 за 
вилни сгради и XIX – 179 за обслужваща сграда на вилен комплекс, вилна сграда и 
паркинг  с устройствени параметри – устройствена зона Ок, височина на застрояване до 
10 метра, плътност на застрояване до 30%, кинт до 1.5, озеленяване – мин.50% с 
ограничителна и задължителна линия на застрояване на новообразуваните УПИ 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.  

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

2. Одобрява задание за изработване за Подробен устройствен план - План за 
регулация и застрояване на  УПИ VIІ – 92, Курортна дейност и трафопост, кв.8 в 
курортно – туристическо ядро ”Малина”, курортен комплекс Пампорово, землището на 
с. Стойките с образуване на нови УПИ и улична регулация. 
 
Приложение : Задание за иготвяне проект за изменение на Подробен устройствен план - План за 
регулация и застрояване на УПИ VIІ – 92, Курортна дейност и трафопост, кв.8 в курортно – туристическо 
ядро ”Малина”, курортен комплекс Пампорово, землището на с. Стойките,  Община Смолян. 
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ПО ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА: Разрешение за изработване на Подобен 
устройствен план – План за регулация и застрояване за поземлен имот с 
идентификатор 69345.11.104 в местност „Барема”, землището на с. Стойките. 

Докладва: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян 
 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Аналогично предложение за разрешение за изработване на 
ПУП и одобряване на задание. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Село Стойките, местност „Барема”. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Има решение на Общинския експертен съвет. Колеги, има ли 
допълнителни съображения, въпроси? Ако няма, да прекратим разискванията. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 23, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0.  
СЛАВКА КАМЕНОВА: Прекратяваме разискванията. Който е съгласен да се подкрепи 
решението по т. 14, моля да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 23, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0.  
СЛАВКА КАМЕНОВА: Приема се решението по т. 14. 
 

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

 
Р Е Ш Е Н И Е 

№ 285 
 

1. Разрешава изработването на проект за Подробен устройствен план - План за 
регулация и застрояване за поземлен имот с идентификатор 69345.11.104 в местност 
„Барема”, землището на с. Стойките със следните параметри – устройствена зона Жм, 
височина на застрояване до 10 метра, плътност на застрояване до 40%, кинт до 1.0, 
озеленяване – мин.50%.   

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

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

2. Одобрява задание за изработване за Подробен устройствен план  - План за 
регулация и застрояване за поземлен имот с идентификатор 69345.11.104 в местност 
„Барема”, землището на с. Стойките.   
 

Приложение : Задание за изработване за Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване 
за поземлен имот с идентификатор 69345.11.104 в местност „Барема”, землището на с. Стойките. 

 
 
ПО ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА: Продажба на поземлен имот с идентификатор 
83274.501.620 – частна общинска собственост по реда на чл. 35, ал. 1 от Закона за 
общинската собственост и чл. 45, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество чрез публичен търг с тайно 
наддаване. 

Докладва: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян 
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СЛАВКА КАМЕНОВА: Предложение за решение за продажба на поземлен имот с 
определена пазарна цена, допълване на Годишната програма. Няма предложения от 
комисиите. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Става въпрос за имот в Широка лъка, който да бъде приет за 
продажба чрез публичен търг с тайно наддаване, с площ 476 кв. м., пазарна стойност по 
оценка на правоспособен оценител 5 712 лв. без ДДС. Моля за вашето решение. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Дискусия. Има ли предложения? Поименно е гласуването.  
ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 22, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0.  
СЛАВКА КАМЕНОВА: Прекратяваме разискванията. Поименен вот по 
предложението.  
 

Поименно гласуване на проекта за решение по т. 15 от дневния ред: 
1. Анита Чолакова     – „за” 
2. Антон Тодоров      – „за” 
3. Валентин Кюлхански    – „за” 
4. Валентин Цолов     – „за” 
5. Данчо Киряков     – „за” 
6. Димитър Кръстанов    – „за” 
7. Димитър Николов    – „за” 
8. Екатерина Гаджева    – „за” 
9. Елисавета Лободова    – „за” 
10. Ивайло Халваджиев    – „за” 
11.  Иван Пищалов     – „за” 
12.  Илия Томов     – „за” 
13.  Кирил Асенов     – „за” 
14.  Кирил Хаджихристев    – отсъства 
15.  Коста Начев     – „за” 
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   – отсъства 
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: 22 „за”, без „ против” и „ въздържали се”.) 
СЛАВКА КАМЕНОВА: С 22 гласа „за”, без „против” и „въздържали се”, приема се 
решението по т. 15. 
 

Общинският съвет на основание чл.35, ал.1 и чл. 41, ал.2 от Закона за общинската 
собственост, във връзка с чл. 45, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление 
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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 

№ 286 
 

1. Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – 
общинска собственост за 2016 година, приета с Решение № 26/18.12.2015 година на 
Общински съвет Смолян в Приложение №1 – Разпоредителни сделки на основание чл. 
35 от Закона за общинската собственост – продажба на имоти и вещи – частна 
общинска собственост както следва: 

Поземлен имот  с идентификатор 83274.501.620 с площ 476 кв.м. (четиристотин 
седемдесет и шест кв.м.), с начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10м), 
трайно предназначение на територията: урбанизирана по кадастрална карта на с. 
Широка лъка, община Смолян, одобрена със Заповед РД-18-5/07.02.2011г. на ИД на 
АГКК, образуващ УПИ IV, кв. 72 по ПУП на с. Широка лъка, община Смолян, при 
граници: поземлен имот с идентификатор 83274.501.621, поземлен имот с 
идентификатор 83274.501.5006, поземлен имот с идентификатор 83274.501.1020, 
поземлен имот с идентификатор 83574.501.619, съгласно скица №15-462351-
20.09.2016г. от Служба по геодезия, картография и кадастър – Смолян, актуван с Акт за 
частна общинска собственост №1882/29.09.2016г., вписан в Служба по вписванията под 
Акт №64, том VII, дело №796/2016 вх. №2327/06.10.2016г., парт.№35860. 

 2. Приема справедлива пазарна стойност на поземлен имот  с идентификатор 
83274.501.620 с площ 476 кв.м. (четиристотин седемдесет и шест кв.м.), с начин на 
трайно ползване: ниско застрояване (до 10м), трайно предназначение на територията: 
урбанизирана по кадастрална карта на с. Широка лъка, община Смолян, одобрена със 
Заповед РД-18-5/07.02.2011г. на ИД на АГКК, образуващ УПИ IV, кв. 72 по ПУП на с. 
Широка лъка, община Смолян, при граници: поземлен имот с идентификатор 
83274.501.621, поземлен имот с идентификатор 83274.501.5006, поземлен имот с 
идентификатор 83274.501.1020, поземлен имот с идентификатор 83574.501.619, 
съгласно скица №15-462351-20.09.2016г. от Служба по геодезия, картография и 
кадастър – Смолян, актуван с Акт за частна общинска собственост №1882/29.09.2016г., 
вписан в Служба по вписванията под Акт №64, том VII, дело №796/2016 вх. 
№2327/06.10.2016г., парт.№35860, като първоначална цена в публичния търг с тайно 
наддаване в размер на 5712 лева (пет хиляди седемстотин и дванадесет лева), без ДДС. 

3. Възлага откриването на процедура за продажба чрез публичен търг с тайно 
наддаване на гореописания имот – частна общинска собственост. 

4. Упълномощава Кмета на Община Смолян да извърши всички необходими 
процедури по подготовката и провеждането на публичния търг с тайно наддаване. 
 
ПО ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА: Изкупуване на част от недвижим поземлен имот с 
идентификатор 67653.934.342 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: Предложение за решение относно изкупуване на част от 
недвижим поземлен имот. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: В Община Смолян е постъпило заявление от изброените 
граждани в докладната с предложение от тях да изкупим недвижим имот. Предлагам ви 
решение, с което отказваме изкупуването на дадения имот, тъй като в настоящия 
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момент в Общината не се предвиждат съответните капиталови вложения за 
реализиране на озеленяване в този имот. Предлагам да откажем. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Дискусия? Има ли предложения? 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. 16 от дневния ред: 

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

 
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 

№ 287 
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1. Отказва да изкупи от Лучия Тодорова Кавгазова, Георги Ангелов Кацаров, 

Кина Тодорова Кавгазова, Радка Димитрова Доркова-Кюлханова, Иван Димитров 
Дорков част от собствения им  недвижим имот представляващ 268 кв.м. от поземлен 
имот с идентификатор 67653.934.342 целия с площ 1089 (хиляда осемдесет и девет) 
кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: 
ниско застрояване (до 10m) 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. 67653.934.455, п.и. 67653.934.1360, 67653.934.403, 
67653.934.1352, 67653.934.319, 67653.934.352, участващ в УПИ VІІІ – 342-за услуги на 
населението и складове дейности,УПИ ІІ – озеленяване и улична регулация, кв. 234 по 
плана на гр. Смолян, кв. Смолян за предлаганата сума за изкупуване в размер  12 304,87 
(дванадесет хиляди триста и четири лева и осемдесет и седем стотинки ) 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. 
 
 
ПО СЕДЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА: Провеждане на публичен търг с тайно 
наддаване за отдаване под наем на части от учебно заведение по реда на Закона за 
общинската собственост. 

Докладва: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян 
 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Няма предложения от комисиите. Г-н Мелемов? 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Става въпрос за части от учебното заведение СУ „Св. св. 
Кирил и Методий”, помещение за продажба на закуски и сладкарски изделия. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Има ли предложения? Въпроси? Ако няма, моля да прекратим 
разискванията. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 21, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Прекратяваме разискванията. Поименен вот по проекта за 
решение. 
 

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     – „за” 
6. Димитър Кръстанов    – „за” 
7. Димитър Николов    – „за” 
8. Екатерина Гаджева    – „за” 
9. Елисавета Лободова    – отсъства 
10. Ивайло Халваджиев    – „за” 
11.  Иван Пищалов     – „за” 
12.  Илия Томов     – „за” 
13.  Кирил Асенов     – „за” 
14.  Кирил Хаджихристев    – отсъства 
15.  Коста Начев     – „за” 
16.  Костадин Василев    – „за” 
17.  Мария Семерджиева    – „за” 
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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   – отсъства 
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: 22 „за”, без „ против” и „ въздържали се”.) 
СЛАВКА КАМЕНОВА: 22 гласа „за”, без „против” и „въздържали се”. Приема се 
решението по т. 17. 
 
 

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 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

№ 288 
 

І. Допълва Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска 
собственост за 2016 година приета с Решение № 26/18.12.2015 година на Общински 
съвет Смолян в Прогнозен списък на имотите общинска собственост, подходящи за 
управление и разпореждане (отдаване под наем) , както следва : 

Части от училищна сграда СУ „Св.св. Кирил и Методий“,  гр.Смолян , находяща 
се в поземлен имот с идентификатор 67653.915.345, съгласно скица на сграда № 15-
305547/24.06.2016 г. по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със 
Заповед РД-18-14/10.05.2005 г на изпълнителния директор на АГКК, актувана с акт за 
общинска собственост №83/30.04.1998 г, както следва:  
 1. Помещение за продажба на закуски и сладкарски изделия (Закусвалня –
Син бар)  находящо се в самостоятелен обект с идентификатор 67653.915.345.11 с площ 
70 кв.м., разположено в Централен корпус I - партерен етаж;  
 

ІІ. Дава съгласие Кмета на Община Смолян да открие и проведе публичен търг, с 
тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 години на части от училищна сграда 
Средно училище „Св.св. Кирил и Методий“,  гр.Смолян, находяща се в поземлен имот с 
идентификатор 67653.915.345, съгласно скица на поземлен имот с № 15-
305528/24.06.2016 г. по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със 
Заповед РД-18-14/10.05.2005 г. на изпълнителния директор на АГКК, актувана с акт за 
публична общинска собственост №83/30.04.1998 г, както следва:  
 1. Помещение за продажба на закуски и сладкарски изделия (Закусвалня–
Син бар)  находящо се в самостоятелен обект с идентификатор 67653.915.345.11 с площ 
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70 кв.м., разположено в Централен корпус I - партерен етаж с начален годишен наем в 
размер на 3931,20 лева,без ДДС.  
 

ІІІ. Дава съгласие постъпленията от наема да се предоставят  на Средно  училище 
“Св.св. Кирил и Методий“ гр. Смолян, като второстепенен  разпоредител с бюджетни 
средства. 
 
 
ПО ОСЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА: Отдаване под наем на помещения частна 
общинска собственост, чрез публичен търг с тайно наддаване по реда на Закона за 
общинската собственост. 

Докладва: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян 
 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Предложение за отдаване под наем на помещения частна 
общинска собственост, чрез публичен търг с тайно наддаване. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Тука става въпрос за помещения, които се намират в сградата 
на бившата стоматологична поликлиника и срокът за наем е изтекъл. Налага се да 
приемем отново решение, с което да ги отдадем под наем. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Няма различни предложения от комисиите. Има ли колеги, 
въпроси, становища? Ако няма, моля да прекратим разискванията. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 22, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0.  
СЛАВКА КАМЕНОВА: Прекратяваме разискванията. Поименен вот по проекта за 
решение. 

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

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

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

 
Р Е Ш Е Н И Е 

№ 289 
 

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

 
1.Помещение № 208 и 208 А с площ 32,35  кв.м., за офис , находящо се в 

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

2. Помещение № 210 с площ 16  кв.м., за здравни услуги , находящо се в 
самостоятелен обект с идентификатор 67653.917.623.5, с предназначение: друг вид 
сграда за обитаване, разположена в имот кад. №67653.917.623 по кадастрална карта на 
гр. Смолян от който е отреден УПИ ІІІ – Окръжна стоматологична поликлиника, кв. 
231 по плана на гр. Смолян, актуван с Акт за частна общинска собственост № 
1588/14.04.2011 год., вписан в Служба по вписванията – Смолян под №80, том ІІІ, н.д. 
502, вх. регистър 791/17.05.2011г. 

3. Самостоятелен обект с площ 623,79 кв.м., и общи части с площ 84,46 кв.м.  
разположени в сграда с идентификатор 67653.917.623.7.1 за услуги на населението, 
съгласно схема проект №15-268538-06.06.2016 г. с предназначение: друг вид сграда за 
обитаване, разположена в имот кад. №67653.917.623 по кадастрална карта на гр. 
Смолян от който е отреден УПИ ІІІ – Окръжна стоматологична поликлиника, кв. 231 по 
плана на гр. Смолян, актуван с Акт за частна общинска собственост № 1588/14.04.2011 
год., вписан в Служба по вписванията – Смолян под №80, том ІІІ, н.д. 502, вх. регистър 
791/17.05.2011г. 

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

процедури по подготовката и провеждането на  публичните търгове с тайно наддаване, 
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да утвърди спечелилите участници и да сключи договори за отдаване под наем за срок 
от 5 (пет) години. 
 
 
ПО ДЕВЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА: Отдаване под наем чрез публично оповестен 
конкурс на самостоятелен обект с идентификатор 67653.918.108.1.76 – частна 
общинска собственост по реда на Закона за общинската собственост. 

Докладва: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян 
 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Няма различно предложение от комисиите. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Става въпрос за свободно помещение, което да се включи в 
Годишната програма за управление и разпореждане с имоти и да се отдаде с конкурс 
под наем. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Има ли предложения, въпроси? Ако няма, моля да прекратим 
разискванията.  
ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 23, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0.  
СЛАВКА КАМЕНОВА: Прекратяваме разискванията. 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     – „за” 
6. Димитър Кръстанов    – „за” 
7. Димитър Николов    – „за” 
8. Екатерина Гаджева    – „за” 
9. Елисавета Лободова    – „за” 
10. Ивайло Халваджиев    – „за” 
11.  Иван Пищалов     – „за” 
12.  Илия Томов     – „за” 
13.  Кирил Асенов     – „за” 
14.  Кирил Хаджихристев    – отсъства 
15.  Коста Начев     – „за” 
16.  Костадин Василев    – „за” 
17.  Мария Семерджиева    – „за” 
18.  Марияна Методиева    – отсъства 
19.  Милен Журналов    – „за” 
20.  Милен Пачелиев    – отсъства 
21.  Михаил Генчев    – „за” 
22.  Михаил Гунчев     – „за” 
23.  Петър Мирчев    – „за” 
24.  Салих Аршински   – отсъства 
25.  Славка Каменова   – „за” 
26.  Стефан Сабрутев   – отсъства 
27.  Стоян Иванов    – „за” 
28.  Филип Топов    – отсъства 
29.  Юлия Кисьова    – „за” 

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

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

собственост, чл.26 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 

№ 290 
 

I.Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – 
общинска собственост за 2016 година, приета с Решение №26/18.12.2015г. на 
Общински съвет Смолян в Приложение №7 Прогнозен списък на имотите общинска 
собственост, подходящи за управление и разпореждане /отдаване под наем/ както 
следва: 

Самостоятелен обект с идентификатор 67653.918.108.1.76 с площ 146,71 кв.м., с 
предназначение: за търговска дейност, в сграда с идентитификатор 67653.918.108.1, 
разположена в поземлен имот с идентификатор 67653.918.108 по кадастрална карата на 
гр. Смолян, при съседни самостоятелни обекти: 67653.918.108.1.3 и 67653.918.108.1.4, 
съгласно схема №15-328961-07.07.2016г. от Служба по геодезия, картография и 
кадастър – гр. Смолян, актуван с Акт за частна общинска собственост 
№1648/15.02.2012г., вписан в Службата по вписвания под №99, том I, н.д. 97, вх. Рег. 
209/16.02.2012г. 

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

наем на Самостоятелен обект с идентификатор 67653.918.108.1.76 с площ 146,71 кв.м., 
с предназначение: за търговска дейност, в сграда с идентитификатор 67653.918.108.1, 
разположена в поземлен имот с идентификатор 67653.918.108 по кадастрална карата на 
гр. Смолян, при съседни самостоятелни обекти: 67653.918.108.1.3 и 67653.918.108.1.4, 
съгласно схема №15-328961-07.07.2016г. от Служба по геодезия, картография и 
кадастър – гр. Смолян, актуван с Акт за частна общинска собственост 
№1648/15.02.2012г., вписан в Службата по вписвания под №99, том I, н.д. 97, вх. Рег. 
209/16.02.2012г. 

 
IІІ. Определя следните условия на публично оповестения конкурс: 
1. Минималната конкурсна годишна цена не може да бъде по–ниска от 3000 (три 

хиляди) лева, без ДДС.  
2. Изисквания и Критерии за оценка на предложенията . 
2.1.Кандидатите да представят количествено-стойностна сметка за извършване на 

цялостен ремонт на обекта. 
2.2.Срок на изпълнение до 6 месеца от датата на сключване на  договора. 
2.3.Други насрещни предложения благоприятни за Община Смолян с конкретно 

стойностно изражение в лева. 
 
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 10 (десет) години. 
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ПО ДВАДЕСЕТА ТОЧКА: Предоставяне на част от имот – частна общинска 
собственост за безвъзмездно право на ползване на Министерство на 
здравеопазването за нуждите на Регионална здравна инспекция – Смолян, по реда 
на Закона за общинската собственост. 

Докладва: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян 
 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Става въпрос за помещение, което се е ползвало от 
Регионалната здравна инспекция, частна общинска собственост. За 5 години им е било 
отдадено през 2011 г., изтичат тези 5 години. С тази докладна им разрешаваме да 
продължат да го ползват следващите 10 години. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Има ли предложения към това предложение? Колеги, аз имам 
едно предложение. Да се допълни правното основание на  тази докладна, тъй като стана 
дискусия и в една от комисиите защо се предоставят такива имоти безвъзмездно. Това е 
по силата на закона, чл. 12, ал. 1 и ал. 3 от Закона за общинската собственост. Това е 
по-голямото нормативно основание, което е пресъздадено и в Наредбата, и в наредбата 
на Общинския съвет. „Имоти и вещи – общинска собственост се предоставят 
безвъзмездно за управление на юридически лица и звена на общинска бюджетна 
издръжка; ал. 3:  Имотите и вещите – общинска собственост, които не са необходими за 
нуждите на органите на общината или на юридически лица и звена на общинска 
бюджетна издръжка, могат да се предоставят безвъзмездно за управление на други 
юридически лица на бюджетна издръжка или на техни териториални структури”. Това е 
налице като фактическо основание, но е пропуснато. 
(Михаил Генчев, от място: И е регламентирано със Закона за държавния бюджет.) 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Това е вече финансовото обезпечение – Законът за държавния 
бюджет и специалния закон, който важи. Да гласуваме това след малко. Ако няма други 
предложения, да прекратим разискванията. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 23, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0.  
СЛАВКА КАМЕНОВА: Който е съгласен да допълним правното основание, моля да 
гласува с вдигане на ръка. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 23, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: С 23 гласа „за”, без „против” и „въздържали се”, допълваме 
правното основание по чл. 12, ал. 1 и ал. 3 от Закона за общинската собственост във 
връзка със съответния текст в наредбата, което сме го записали. Поименен вот по 
решението. 
 

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     – „за” 
6. Димитър Кръстанов    – „за” 
7. Димитър Николов    – „за” 
8. Екатерина Гаджева    – „за” 
9. Елисавета Лободова    – „за” 
10. Ивайло Халваджиев    – „за” 
11.  Иван Пищалов     – „за” 
12.  Илия Томов     – „за” 
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13.  Кирил Асенов     – „за” 
14.  Кирил Хаджихристев    – отсъства 
15.  Коста Начев     – „за” 
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     – „за” 
23.  Петър Мирчев    – „за” 
24.  Салих Аршински   – отсъства 
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: 23 „за”, без „ против” и „ въздържали се”.) 
СЛАВКА КАМЕНОВА: 23 гласа „за”, без „против” и „въздържали се”. Приема се 
решението по т. 20. 

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

самоуправление и местната администрация, чл.12, ал.1, ал.3 и чл. 39, ал. 5 от Закона за 
общинската собственост, чл. 61, ал.2, т.1 от Наредбата за реда за придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество и чл.82 от Закона за държавния 
бюджет на Република България за 2016 г. прие 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

№ 291 
 

 1. Предоставя безвъзмездно право на ползване на Министерство на 
здравеопазването за нуждите на Регионална здравна инспекция - Смолян част от имот 
частна общинска собственост - конферентна зала на ІV-ти етаж, корпус А, библиотека и 
помощни помещения на V-ти етаж с обща площ 215,43 кв. м. за ситуиране на 
Регионалната картотека на медицинските експертизи при РЦЗ – Смолян и помещение 
до конферентната зала, бивш архив на ІV-ти етаж с площ 4,20 кв.м., находящи се 
сградата на стоматологична поликлиника, Община Смолян, с адрес: бул. „България” № 
24, имот кад. №67653.917.623, участващ в УПИ ІІІ – Окръжна стоматологична 
поликлиника, кв. 231 по ПУП на гр. Смолян, целият имот актуван с Акт за частна 
общинска собственост № 1588/14.04.2011 г., за срок от 10 години.  

2. Възлага на Кмета на Община Смолян да сключи договор за безвъзмездно право 
на ползване за срок от 10 години на гореописаните помещения. 
 
ПО ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА ТОЧКА: Сключване на предварителен договор по реда 
на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ с „ГРИЙН ЛАЙН” ЕООД. 

Докладва: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян 
 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Става въпрос за имоти в с. Арда. Няма какво да добавя. 
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СЛАВКА КАМЕНОВА: Няма предложение различно от комисиите. Има ли въпроси, 
становища? Ако няма, да прекратим разискванията. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 23, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0.  
СЛАВКА КАМЕНОВА: Прекратяваме разискванията. Поименен вот. 
 

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

Общинският съвет 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. 5 от Наредбата за реда за придобиване, управление и 
разпореждане с общинско имущество, чл. 8, ал. 9,      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 

№ 292 
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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, както следва поземлен имот с 
идентификатор 00597.501.755 с площ 444 (четиристотин четиридесет и четири) кв.м., 
Начин на трайно ползване: Незастроен имот за жилищни нужди, с трайно 
предназначение на територията: Урбанизирана, кв. 9 по плана на с. Арда, общ. Смолян, 
актуван с акт за частна общинска собственост № 1878/01.09.2016 год., поземлен имот с 
идентификатор 00597.501.256 с площ 575 (петстотин седемдесет и пет) кв.м., Начин на 
трайно ползване: Незастроен имот за жилищни нужди, с трайно предназначение на 
територията: Урбанизирана, кв. 9 по плана на с. Арда, общ. Смолян, актуван с акт за 
частна общинска собственост № 1879/02.09.2016 год., поземлен имот с идентификатор 
00597.501.854 с площ 142 (сто четиридесет и два) кв.м., Начин на трайно ползване: за 
друг вид озеленени площи, с трайно предназначение на територията: урбанизирана, 
УПИ VІІ – общ. обсл., хотел и жилищно строителство кв. 9 по плана на с. Арда, общ. 
Смолян, актуван с акт за частна общинска собственост № 1880/02.09.2016 год., 
поземлен имот с идентификатор 00597.501.254 с площ 332 (триста тридесет и два) 
кв.м., Начин на трайно ползване: незастроен имот за жилищни нужди, с трайно 
предназначение на територията: урбанизирана, УПИ ІІ – 154,303, кв. 9 по плана на с. 
Арда, общ. Смолян актуван с акт за частна общинска собственост № 1881/02.09.2016 
год.. 

2. Дава съгласие Община Смолян да сключи на предварителен договор с 
„ГРИЙН ЛАЙН” ЕООД 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 с 
„ГРИЙН ЛАЙН” ЕООД за продажба на общински имоти - поземлен имот с 
идентификатор 00597.501.755 с площ 444 (четиристотин четиридесет и четири) кв.м., 
Начин на трайно ползване: Незастроен имот за жилищни нужди, с трайно 
предназначение на територията: Урбанизирана, кв. 9 по плана на с. Арда, общ. Смолян, 
актуван с акт за частна общинска собственост № 1878/01.09.2016 год., поземлен имот с 
идентификатор 00597.501.256 с площ 575 (петстотин седемдесет и пет) кв.м., Начин на 
трайно ползване: Незастроен имот за жилищни нужди, с трайно предназначение на 
територията: Урбанизирана, кв. 9 по плана на с. Арда, общ. Смолян, актуван с акт за 
частна общинска собственост № 1879/02.09.2016 год., поземлен имот с идентификатор 
00597.501.854 с площ 142 (сто четиридесет и два) кв.м., Начин на трайно ползване: за 
друг вид озеленени площи, с трайно предназначение на територията: урбанизирана, 
УПИ VІІ – общ. обсл., хотел и жилищно строителство кв. 9 по плана на с. Арда, общ. 
Смолян, актуван с акт за частна общинска собственост № 1880/02.09.2016 год., 
поземлен имот с идентификатор 00597.501.254 с площ 332 (триста тридесет и два) 
кв.м., Начин на трайно ползване: незастроен имот за жилищни нужди, с трайно 
предназначение на територията: урбанизирана, УПИ ІІ – 154,303, кв. 9 по плана на с. 
Арда, общ. Смолян актуван с акт за частна общинска собственост № 1881/02.09.2016 
год. на пазарна оценка от 7 896,00 (седем хиляди осемстотин деветдесет и шест) лева, 
без ДДС. 

4. Упълномощава Кмета на Община Смолян след влизане в сила на изменението 
на Подробният устройствен план и плащане на цената, и съответните данъци и такси да 
сключи окончателен договор. 
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ПО ДВАДЕСЕТ И ВТОРА ТОЧКА: Учредяване на безвъзмездно право на 
ползване върху част от поземлен имот – частна общинска собственост с 
идентификатор 49014.17.17 и сграда с идентификатор 49014.17.17.1 по реда на ЗОС 
на Сдружение с нестопанска цел „ТУРИСТИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО „МОМЧИЛ 
ЮНАК””, с. Момчиловци за стопанисване. 

Докладва: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян 
 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: В Община Смолян е постъпило искане от Сдружение с 
нестопанска цел „Туристическо дружество „Момчил юнак””, с. Момчиловци за 
стопанисване на хижа „Момчил юнак”, на базата на предварително проведени 
разговори с Туристическо дружество „Карлък” и решение на двете дружества. Хижата е 
строена 1936-1940 година от жителите на селото и дълги години след това е 
стопанисвана от тях и от местното туристическо дружество. Предлагам ви решение, с 
което да се допълни Годишната програма за управление и разпореждане с имоти и да се 
учреди на дружеството безвъзмездно право за ползване за срок от 10 години. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: В Комисията по ТУОС беше разглеждано предложение да се 
отложи разглеждането на тази точка. Г-н Тодоров, ще кажете ли? 
АНТОН ТОДОРОВ: На комисията се разгледа и смущаващото беше, че скицата, която 
се предлага за прилежащия терен е неустойчив документ. По тази логика фактически 
би трябвало да се изготви Подробен устройствен план и след това да стане това 
безвъзмездно отдаване. След разговори вчера и завчера с туристическото дружество 
излиза нещо друго. Те са притеснени от тази процедура, въпреки че нямат против, но са 
притеснени от тази процедура като време, а има необходимост от спешен ремонт на 
сградата. Тъй като до зимата няма да може да приключи тази процедура, моята молба е 
специално, ако не възразявате, да подкрепим така внесената докладна, а след това да се 
предприемат действия по урегулиране на имота. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Има ли други становища? В такъв случай да не подлагам на 
гласуване предложението за отлагане? 
(Михаил Генчев, от място: Той го оттегли.) 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Не поддържате предложението за отлагане по изложените 
съображения. Други предложения, въпроси? Няма. Ако сте съгласни да прекратим 
разискванията, моля да гласуваме. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 23, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0.  
СЛАВКА КАМЕНОВА: Прекратяваме разискванията. Поименен вот по проекта за 
решение, колеги. 

 
Поименно гласуване на проекта за решение по т. 22 от дневния ред: 

1. Анита Чолакова     – „за” 
2. Антон Тодоров      – „за” 
3. Валентин Кюлхански    – „за” 
4. Валентин Цолов     – „за” 
5. Данчо Киряков     – „за” 
6. Димитър Кръстанов    – „за” 
7. Димитър Николов    – „за” 
8. Екатерина Гаджева    – „за” 
9. Елисавета Лободова    – „за” 
10. Ивайло Халваджиев    – „за” 
11.  Иван Пищалов     – „за” 
12.  Илия Томов     – „за” 
13.  Кирил Асенов     – „за” 
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14.  Кирил Хаджихристев    – отсъства 
15.  Коста Начев     – „за” 
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     – „за” 
23.  Петър Мирчев    – „за” 
24.  Салих Аршински   – отсъства 
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: 23 „за”, без „ против” и „ въздържали се”.) 
СЛАВКА КАМЕНОВА: С 23 гласа „за”, без „против” и „въздържали се”, приема се 
решението. 
 

Общинският съвет на основание чл.21, ал.1, т.8  от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 39, ал.2 и ал.4 от Закона за общинската 
собственост, чл.61, ал.2, т.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и 
разпореждане с общинско имущество прие 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

№ 293 
 

І. Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – 
общинска собственост за 2016 година, приета с Решение № 26/18.12.2015 година на 
Общински съвет Смолян в Приложение №7 – Прогнозен списък на имотите общинска 
собственост подходящи за управление и разпореждане /отдаване под наем/ както 
следва: 

Част от поземлен имот с идентификатор 49014.17.17 с площ 1 703,71 кв.м., 
съгласно защрихованото по скица предложение, целия с площ 4987 кв.м. с начин на 
трайно ползване: пасище, трайно предназначение на територията: урбанизирана  по 
кадастрална карта на с. Момчиловци, община Смолян, ведно със сграда, със застоена 
площ 98 кв.м. с предназначение курортна, туристическа сграда, актувани с Акт за 
частна общинска собственост №12/11.04.1997г. 

 
II. Дава съгласие Кмета на Община Смолян да учреди безвъзмездно право на 

ползване  за срок от 10 (десет) години  върху част от поземлен имот с идентификатор 
49014.17.17 с площ 1 703,71 кв.м., съгласно защрихованото по скица предложение, 
целия с площ 4987 кв.м. с начин на трайно ползване: пасище, трайно предназначение на 
територията: урбанизирана  по кадастрална карта на с. Момчиловци, община Смолян, 
ведно със сграда, със застоена площ 98 кв.м. с предназначение курортна, туристическа 
сграда, актувани с Акт за частна общинска собственост №12/11.04.1997г. на Сдружение 
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с нестопанска цел с обществено полезна дейност „ТУРИСТИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО 
МОМЧИЛ ЮНАК”, с. Момчиловци, ул. „Елица“ №5, Булстат 120565684.  

 
IІІ. Възлага  на кмета на Община Смолян да издаде заповед и да сключи договор 

за учредяване безвъзмездно право на ползване за срок от 10 (десет) години по реда на 
Закона за общинската собственост и Наредбата за реда за придобиване, управление и 
разпореждане с общинско имущество. 
 
 
ПО ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА ТОЧКА: Замяна на част от общински имот с 
идентификатор № 67653.922.78, участваща в УПИ VІ детско-юношески ансамбъл, 
кв. 96 по плана на гр. Смолян, кв. Райково с площ 3352 кв. м. и разположената в 
частта сграда с идентификатор № 67653.922.78.1, с имот с идентификатор 
67653.5.343 с площ 151816 кв. м., с адрес местност „Забацко”, землище на               
гр. Смолян, общ. Смолян, собственост на Министерство на отбраната. 

Докладва: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян 
 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Предложение за замяна на част от общински имот с 
идентификатор. Това на юношеския ансамбъл общежитие с бивше ученическо 
общежитие „Васил Димитров” с преустановено настаняване на ученици с друг имот с 
адрес местност „Забатско”. Подробна докладна. Няма предложение различно от това на 
вносителя. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Само да разясня. Основната логика е, че след проведени много 
разговори идеята е батальонът да стане полк, ако си остане към сухопътните. Ако отиде 
към специалните сили, пак ще се увеличи числения състав на подразделението. С това, 
което правим, от една страна ще им дадем база, където да се устроят нови 
военнослужещи, от друга страна придобиваме погребите на „Забатско”. Смятам, че 
така или иначе наистина с отпаднала необходимост е това общежитие, затворено е, а е 
добре да се повиши числеността на поделението в Смолян. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Г-н Кръстанов. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви, г-жо председател! Уважаеми колеги, наистина 
е в ход процедура по отделяне на 101-ви Алпийски батальон от 68-ма бригада 
„Специални сили”. И политическата и международната обстановка налагат и нашето 
правителство се отнася с разбиране към предложението 101-ви Алпийски батальон да 
бъде структуриран в бъдеще като 101-ви Алпийски полк с един батальон в Ардино. 
При нарастване числеността доста значително вече на полка, на тази структура, ще се 
наложи един значително по-голям по численост състав, повече хора да бъдат 
устройвани, така че считаме за целесъобразно и ще подкрепим тази докладна записка. 
Едновременно с това имотът на Министерството на отбраната с отпаднала 
необходимост на „Забатско”, бивши погреби, може да бъде използван много 
рационално в съвременни условия. Има, до колкото ми е известно, инвеститорски 
интерес към този терен, той е достатъчно голям. Това е една добра замяна и тя е в 
интерес на Общината, в интерес на населението и възможността да се устрои крупна 
структура корпоративна с този имот при съответните финансово-икономически 
условия – в крайна сметка привличане на ресурс за Общината.  
СЛАВКА КАМЕНОВА: Други колеги? Въпроси, становища? Ако няма, да прекратим 
разискванията. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 23, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0.  
СЛАВКА КАМЕНОВА: Прекратяваме разискванията, поименно гласуване. 
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Поименно гласуване на проекта за решение по т. 23 от дневния ред: 
1. Анита Чолакова     – „за” 
2. Антон Тодоров      – „за” 
3. Валентин Кюлхански    – „за” 
4. Валентин Цолов     – „за” 
5. Данчо Киряков     – „за” 
6. Димитър Кръстанов    – „за” 
7. Димитър Николов    – „за” 
8. Екатерина Гаджева    – „за” 
9. Елисавета Лободова    – „за” 
10. Ивайло Халваджиев    – „за” 
11.  Иван Пищалов     – „за” 
12.  Илия Томов     – „за” 
13.  Кирил Асенов     – „за” 
14.  Кирил Хаджихристев    – отсъства 
15.  Коста Начев     – „за” 
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     – „за” 
23.  Петър Мирчев    – „за” 
24.  Салих Аршински   – отсъства 
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: 23 „за”, без „ против” и „ въздържали се”.) 
СЛАВКА КАМЕНОВА: С 23 гласа „за”, без „против” и „въздържали се”, приема се 
решението по т. 23. 

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

самоуправление и местната  администрация, чл. 6, ал. 1 и ал. 3 от Закона за общинската 
собственост, чл. 34, ал. 4 от ЗОС, във връзка с чл. 40, ал. 2, т. 2 от Закона за общинската 
собственост прие 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

№ 294 
 
 

І.Обявява имот с идентификатор № 67653.922.78, с адрес: ул. „Родопи“ № 126, с 
площ 5896 кв. м., трайно предназначение на територията – Урбанизирана, начин на 
трайно ползване – Комплексно застрояване и разположената в него сграда с 
идентификатор № 67653.922.78.1, със застроена площ 605 кв. м., брой етажи – 3, от 
публична общинска собственост в частна общинска собственост.  
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II.Дава съгласие за замяна на част, от общински имот с идентификатор № 

67653.922.78, участваща в УПИ VI детско – юношески ансамбъл, кв. 96 по плана на гр. 
Смолян, кв. Райково, с площ 3352 кв. м. и разположената в частта сграда с 
идентификатор № 67653.922.78.1 със застроена площ 605 кв. м., брой етажи – 3, с 
адрес: ул. „Родопи“ № 126,   с имот с идентификатор 67653.5.343 с площ 151816 кв. м., 
с адрес местност „Забацко”, землище на      гр. Смолян, общ. Смолян, собственост 
Министерство на отбраната. 

 
III. Упълномощава Кмета на Община Смолян да извърши всички необходими 

действия по законосъобразното провеждане на процедурата по замяна на цитираните в 
точка II имоти. 
 
 
ПО ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА ТОЧКА: Предоставяне на общински поземлен 
фонд на основание §27, ал. 2, т. 1 от Преходните и заключителни разпоредби към 
Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на 
земеделските земи /ЗИДЗСПЗЗ/. 

Докладва: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян 
 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: В Община Смолян са постъпили три искания от Общинска 
служба по земеделие – Смолян за предоставяне на земи от общинския поземлен фонд. 
Моля за вашето решение. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Предложения от комисиите различни от докладната няма. Ако 
няма други предложения, моля да прекратим разискванията. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 22, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0.  
СЛАВКА КАМЕНОВА: Прекратяваме разискванията. Отново 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     – „за” 
16.  Костадин Василев    – „за” 
17.  Мария Семерджиева    – „за” 
18.  Марияна Методиева    – отсъства 
19.  Милен Журналов    – „за” 
20.  Милен Пачелиев    – отсъства 
21.  Михаил Генчев    – „за” 
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22.  Михаил Гунчев     – „за” 
23.  Петър Мирчев    – „за” 
24.  Салих Аршински   – отсъства 
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: 22 „за”, без „ против” и „ въздържали се”.) 
СЛАВКА КАМЕНОВА: С 22 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 

№ 295 
 

І. Дава съгласие поземлен имот с идентификатор 49014.17.121, местност 
„Марецко“ с площ 1497 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска,  
начин на трайно ползване – пасище, находящ се в землището на с. Момчиловци, общ. 
Смолян,  да бъде предоставен на Общинска служба по земеделие – Смолян за 
постановяване на решение за възстановяване правото на собственост на наследници на 
Костадин Дичев Ников.  

 
ІI. Дава съгласие поземлен имот с номер 000047, местност „Дълбокото дере“ с 

площ 0.892 дка., трайно предназначение на територията – земеделска,  начин на трайно 
ползване – пасище с храсти, находящ се в землището на с. Букаците, общ. Смолян, да 
бъде предоставен на Общинска служба по земеделие – Смолян за постановяване на 
решение за възстановяване правото на собственост на наследници на Салих Еминов 
Кичуков. 

 
ІII.1. Дава съгласие поземлен имот с идентификатор 49014.5.144, местност 

„Харамлицко“ с площ 808 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска,  
начин на трайно ползване – пасище, находящ се в землището на с. Момчиловци, общ. 
Смолян,  да бъде предоставен на Общинска служба по земеделие – Смолян за 
постановяване на решение за възстановяване правото на собственост на наследници на 
Тодора Канева и Костадин Ников.  

ІII.2. Дава съгласие поземлен имот с поземлен имот с  идентификатор 49014.5.145, 
местност „Харамлицко“ с площ 1230 кв.м., трайно предназначение на територията – 
земеделска,  начин на трайно ползване – друг вид нива, находящ се в землището на с. 
Момчиловци, общ. Смолян,  да бъде предоставен на Общинска служба по земеделие – 
Смолян за постановяване на решение за възстановяване правото на собственост на 
наследници на Тодора Канева и Костадин Ников.   
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СЛАВКА КАМЕНОВА: По т. 25 и т. 26 моля да изберем председателстващ 
заседанието, тъй като докладвам двете точки. Г-н Кръстанов? Аз правя предложение за 
г-н Кръстанов. Вие други предложения алтернативни, различни? Който е съгласен, да 
изберем г-н Кръстанов за председателстващ по т. 25 и т. 26. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Тъй като работя като съветник само с електронен носител, 
сега се налага да търсим на хартиен носител докладни записки. Друго си е класиката, 
както се казва.  
СЛАВКА КАМЕНОВА: Имам ли думата по т. 25? 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Аз ви моля да проявите малко търпение, след малко ще я 
получите. 
 
 
ПО ДВАДЕСЕТ И ПЕТА ТОЧКА: Прегласуване на Решение № 253 от 01.09.2016 г. 
на Общински съвет – Смолян. 
Докладва: Славка Каменова – председател на Общински съвет - Смолян 
 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Вносителят г-жа Славка Каменова, имате думата. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Уважаеми колеги, приложена е към докладната и Заповедта на 
Областния управител, с което е върнато за ново обсъждане  решението с предложение 
за прегласуване на решението по т. 3 и т. 4, тъй като касае разпореждане с имоти. 
Гласували сме амблок решението предния път, вместо да разделим по правомощия. 
Това е, което е по това решение. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви, г-жо Каменова. Дискусия, становища, 
въпроси, изказвания? Не виждам желаещи да вземат отношение. Моля колегите, които 
са съгласни да прекратим разискванията, да гласуват. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 22, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0.  
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: В такъв случай, уважаеми колеги, ви моля да преминем към 
поименно гласуване. Така, както го изисква разпоредбата на закона. 

 
Поименно гласуване на проекта за решение по т. 25 от дневния ред: 

1. Анита Чолакова     – „за” 
2. Антон Тодоров      – „за” 
3. Валентин Кюлхански    – „за” 
4. Валентин Цолов     – „за” 
5. Данчо Киряков     – „за” 
6. Димитър Кръстанов    – „за” 
7. Димитър Николов    – „за” 
8. Екатерина Гаджева    – „за” 
9. Елисавета Лободова    – „за” 
10. Ивайло Халваджиев    – „за” 
11.  Иван Пищалов     – „за” 
12.  Илия Томов     – „за” 
13.  Кирил Асенов     – отсъства 
14.  Кирил Хаджихристев    – отсъства 
15.  Коста Начев     – „за” 
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     – „за” 
23.  Петър Мирчев    – „за” 
24.  Салих Аршински   – отсъства 
25.  Славка Каменова   – „за” 
26.  Стефан Сабрутев   – отсъства 
27.  Стоян Иванов    – „за” 
28.  Филип Топов    – отсъства 
29.  Юлия Кисьова    – „за” 

 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Моля, обявете резултата. 
(Виолета Бояджиева: 22 „за”, без „ против” и „ въздържали се”.) 
СЛАВКА КАМЕНОВА: 22 гласа „за”, без „против” и „въздържали се”. Взехме решение 
по този въпрос, по т. 25. 
 

Общинският съвет на основание чл. 45, ал. 9 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация и  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 

№ 296 
 

I. Приема повторно Решение № 253/01.09.2016 г. в частта по: 
 
 т. 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 с нова точка 10 със следното съдържание : 
Път „SML3251/ ІІ – 86, Смолян – Търън / - Тикале“. 

 
т. 4 Възлага на Кмета на Общината да обяви допълнението в Годишната програма 

на интернет страницата на общината. 
 
II. Настоящето решение е неразделна част от решение № 253/01.09.2016 г. 

 
 
ПО ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА ТОЧКА: Отмяна на Решение № 262 от 01.09.2016 г. на 
Общински съвет – Смолян, за отдаване под наем на имот публична общинска 
собственост по реда на Закона за общинската собственост. 
Докладва: Славка Каменова – председател на Общински съвет - Смолян 
 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Отново с вносител председателя на Общинския съвет – г-жа 
Славка Каменова, относно отмяна на решение № 262 от 1 септември тази година на 
Общинския съвет за отдаване под наем на имот публична общинска собственост по 
реда на Закона за общинската собственост. Моля вносителя, г-жо Каменова! 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Уважаеми колеги, на вашето внимание е предоставена 
докладната, в която съм възприела изцяло мотивите на областния управител, с които 
решението ни е върнато за ново обсъждане. В мотивите на Заповедта, които споделям и 
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които ги обсъждахме и в комисиите са посочени правни основания, които не са 
относими към този вид разпореждане с имот публична общинска собственост. Става 
дума за предоставяне на един имот, който е улична регулация, за изграждане на 
паркинги. Дадени са конкретни препоръки от областния управител и след като отменим 
това решение Общинска администрация да има готовност да преработи съобразно 
Закона решаването на тези инвестиционни намерения. Няма какво да допълня извън 
това. Мисля, че ще се направи следващата докладна така, както изисква закона, без да 
сме в нарушение. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви, г-жо Каменова. Този въпрос беше обсъждан и 
в комисиите. Постигна се съгласие, но оставяме нещата на следващо заседание на 
Общинския съвет. Има ли желаещи колеги да вземат участие в дискусията? Въпроси, 
становища, изказвания? Не виждам желаещи да се изкажат. Моля ви да прекратим 
разискванията с гласуване. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 22, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0.  
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Прекратихме разискванията и преминаваме към гласуване 
на проекта за решение. Мисля, че тук гласуваме… 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Както е прието решението. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: С поименно гласуване. Както е прието, така трябва да го 
отменим по същата процедура. Това са известни неща. 

 
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     – „за” 
6. Димитър Кръстанов    – „за” 
7. Димитър Николов    – „за” 
8. Екатерина Гаджева    – „за” 
9. Елисавета Лободова    – „за” 
10. Ивайло Халваджиев    – „за” 
11.  Иван Пищалов     – „за” 
12.  Илия Томов     – „за” 
13.  Кирил Асенов     – отсъства 
14.  Кирил Хаджихристев    – отсъства 
15.  Коста Начев     – „за” 
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   – отсъства 
25.  Славка Каменова   – „за” 
26.  Стефан Сабрутев   – отсъства 
27.  Стоян Иванов    – „за” 
28.  Филип Топов    – отсъства 
29.  Юлия Кисьова    – „за” 
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ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Моля, обявете резултата. 
(Виолета Бояджиева: 21 „за”,  „ против” няма,  „ въздържал се” 1.) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: С 21 „за”, без „против” и 1 „въздържал се”, приехме 
решение по т. 26.  

 
Общинският съвет на основание  чл. 45 ал. 9 от за Закона за местното 

самоуправление и местната администрация прие 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
№ 297 

 
Отменя  решение № 262/01.09.2016 г. по протокол № 16/2016 г. 

 
 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: С това приключихме двете докладни записки, които са 
внесени от Председателя на Общинския съвет. Благодаря ви, колеги! 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Поради изчерпване на дневния ред на заседанието, закривам 
заседанието. 
 
(Заседанието на Общинския съвет беше закрито в 11.35 часа) 
 
 
СЛАВКА КАМЕНОВА 
Председател на Общински съвет – Смолян 
 
 
 
Изготвил протокола, 
Анелия Кехайова - главен специалист  
в сектор „ Административно обслужване” към Дирекция „ АИО и ОМП”  
 


