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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 
№ 18 

 
Днес, 18.11.2016 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: Анита Чолакова, Валентин Кюлхански, Валентин Цолов, Данчо 

Киряков и Филип Топов. 
Заседанието беше открито и ръководено от председателя на Общинския 

съвет – Славка Каменова. 
 
СЛАВКА КАМЕНОВА – председател на Общински съвет - Смолян: Добро утро! 
С пожелание за хубав ден! Да започнем работа. Проверка на кворума, колеги! 
Анита Чолакова – отсъства по уважителни причини; Антон Тодоров – тук; 
Валентин Кюлхански – отсъства по уважителни причини; Валентин Цолов – към 
момента не се явява, няма уведомление; инж. Данчо Киряков – отсъства, без 
уведомление; инж. Димитър Кръстанов – тук; Димитър Николов – тук; Екатерина 
Гаджева – тук; Елисавета Лободова – тук; Ивайло Халваджиев – тук; Иван 
Пищалов – тук; Илия Томов – тук; Кирил Асенов – тук; Кирил Хаджихристев – 
тук; Коста Начев – тук; Костадин Василев – тук; Мария Семерджиева – тук; 
Марияна Методиева – тук; Милен Журналов – тук; Милен Пачелиев – тук; 
Михаил Генчев – тук; Михаил Гунчев – тук; Петър Мирчев – тук; Салих 
Аршински – тук; Славка Каменова – тук; Стефан Сабрутев – не присъства, към 
момента не е подал обявление, ще го отразим, ако се появи; Стоян Иванов – тук; 
Филип Топов отсъства по неуважителни причини към момента, видно от 
писменото уведомление, по неуважителни причини към момента, към 9:30 часа; 
Юлия Кисьова – тук.  
(Виолета Бояджиева – гл. експерт в дирекция „ АИО и ОМП”: 23 общински 
съветници.) 
 (Димитър Кръстанов, от място: По процедурата, г-жо председател.) 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Да. Имате възражение по начина на проверка на 
кворума? 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Уважаема г-жо председател, уважаеми г-н кмет, 
уважаеми кметове на населени места, уважаеми колеги! Така и така взех думата 
по процедурата. Първо с едно изречение: Честито избран президент на Република 
България на всички български граждани и на тези, които уважават и зачитат 
нашата Република за фактор в международния живот в Европа и в света! 
Уважаема г-жо председател, моля ви процедурно да упражнявате вашите 
правомощия и да попитате какъв е кворума. Проверката име по име ми напомня за 
клас. А отдавна, много отдавна съм бил в училище и нещо така създава известно 
напрежение. Благодаря! 
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СЛАВКА КАМЕНОВА: След проверка на кворума, при наличие на 23 общински 
съветници, налице е законов кворум за откриване на заседанието на Общинския 
съвет. Както обявих, има уведомления за уважителни причини от Анита Чолакова 
и Валентин Кюлхански. От г-н Топов – неуважителна към 9:30 часа. По проекта 
на дневен ред. Обявен е проекта за дневен ред, колеги. Към момента няма внесени 
допълнителни точки, няма оттеглени такива. Има ли колеги, предложения по 
проекта за дневен ред? Ако няма, моля да гласуваме проектът да стане дневен ред. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 23, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Приема се дневния ред. 
 

 
Д Н Е В Е Н  Р Е Д:  

 
1. Подписване на партньорско споразумение със Сдружение „Младежко 

образование за гражданска активност“ – Смолян, за подписване на договор 
за безвъзмездна финансова помощ по Проект №BG05M20P001-3.002-0268  
„Училището - работилница за мечти”, одобрен за финансиране по 
процедура № BG05M20P001-3.002 “Образователна интеграция на 
учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили 
международна закрила“. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
 

2. Промяна състава на Обществен съвет по социално подпомагане в Община 
Смолян. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
 

3. Изменение на Решение № 68/18.02.2016 г. на Общински съвет – Смолян във 
връзка с промяна на състава на местната комисия по чл.8, ал.2 от Закона за 
уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно – спестовни 
влогове.   

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
 

4. Приемане на Анализ за потребностите от подкрепа за личностно развитие 
на децата и учениците в Община Смолян. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
 

5. Определяне  дейността на ЦПЛР-ОДК – Смолян и ЦПЛР – Ученическо 
общежитие „Васил Димитров”-Смолян 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
 

6. Предложение за закриване на Детска градина „Детелина“ –        гр. Смолян. 
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 
7. Учредяване на възмездно право на строеж  върху поземлен имот с 

идентификатор 67547.501.1191 – общинска собственост по реда на чл. 37, 
ал. 4, т. 4 от Закона за общинската собственост.  

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 



 3

 
8. Учредяване на възмездно право на строеж  върху поземлен имот с 

идентификатор 67547.501.418 – общинска собственост по реда на чл. 37, ал. 
4, т. 4 от Закона за общинската собственост. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
 

9. Учредяване на възмездно право на строеж  върху имот № 060027 – 
общинска собственост по реда на чл. 37, ал. 4, т. 4 от Закона за общинската 
собственост.  

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
 

10. Безвъзмездно придобиване на правото на собственост върху поземлен имот 
с идентификатор 67653.917.770 с площ 2304 кв. м., представляващ 
урбанизирана територия по кадастралната карта и кадастралните регистри 
на гр. Смолян, одобрени със Заповед № РД-18-14/10.05.2005 год. на ИД на 
АГКК, ул. „Студентска”, ведно с разположената в имота сграда с 
идентификатор 67653.917.770.5  със застроена площ 1347 кв. м., брой етажи 
10, предназначение – общежитие, както и всички  недвижими и движими 
материални активи, разположени в имот с идентификатор 67653.917.770,  
които са с отпаднала необходимост за Пловдивски университет „Паисий 
Хилендарски“ филиал Смолян, в полза на Община Смолян. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
 

11. Сключване на предварителен договор по реда на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от 
Закона за устройство на територията за УПИ VІ – 407, кв. 25 по плана на с. 
Соколовци, общ. Смолян. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
 

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

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
 

13. Отдаване чрез търг, на земи – ниви, от общинския поземлен фонд на 
Община Смолян, намиращи се в землището на с. Могилица ЕКТ 48814, 
общ. Смолян, на основание чл. 24а, ал. 5 от Закона за собствеността и 
ползването на земеделските земи. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
 

14. Определяне на начина на гласуване по дневния ред от представителя на 
Община Смолян в заседанието на Съвета на директорите на „ПЕРЕЛИК 
ИНФРАСТРУКТУРНА КОМПАНИЯ“ АД, свикано за 28.11.2016 г., във 
връзка с учредяване от „ПЕРЕЛИК ИНФРАСТРУКТУРНА КОМПАНИЯ“ 
АД в полза на „ПАМПОРОВО“ АД  на право на преминаване и прокарване 
на кабелен провод, захранващ система за изкуствен сняг, през поземлен 
имот с идентификатор 67653.447.96 по кадастралната карта на гр. Смолян. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
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15. Разрешение за изработване на Подробен устройствен план – устройствена 
план - схема за обект : „Газификация на гр.Смолян”, Подобект : 
“Газоразпределителни мрежи и отклонения към абонати в централна 
градска част, етап 1, гр. Смолян, община Смолян, гр. Смолян“. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
 

16. Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за 
застрояване за част от поземлен имот с идентификатор 67653.169.17 в 
местност „Карлък”, землище на гр. Смолян. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
 

17. Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за 
регулация и застрояване за поземлен имот с идентификатор 14605.15.130 в 
местност „Въгларниците”, землището на с. Гела. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
 

18. Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за 
регулация и застрояване за поземлени имоти с №№002110 и 002106 в 
местност „Горно Кременово”, землището на с. Левочево. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
 

19. Упълномощаване на Кмета на Община Смолян за издаване на запис на 
заповед за обезпечаване на средствата по безлихвен кредит от ПУДООС. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
 

20. Отчет за етапа на изпълнение на Решение № 221/28.07.2016 г. 
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 
21. Приемане на становище за опрощаване на дължими държавни вземания от 

Нина Костадинова Жайгарова. 
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 
22. Привеждане  строежа на приетите от Общински съвет - Смолян наредби в 

съответствие  с чл.24 ал.2 от Указ № 883 от 24.04.1974 г. за прилагане на 
Закона за нормативните актове. 

ДОКЛАДВА: Сл. Каменова – председател на Общински съвет 
 

23. Ново обсъждане на решение № 279/20.10.2016 година, взето на заседание 
на Общински съвет – Смолян, състояло се на 20.10.2016г., с което е 
обявено, че не се приема предложението за приемане на Наредба за 
изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните 
данъци на територията на Община Смолян. 

ДОКЛАДВА: Сл. Каменова – председател на Общински съвет 
 

24. Отмяна на решение  № 272 / 20.102016 година , с което Общински съвет – 
Смолян е определил позицията на Община Смолян при участието й в 
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извънредно заседание на Общото събрание на Асоцииацията по В и К на 
обособена територия Смолян. 

ДОКЛАДВА: Сл. Каменова – председател на Общински съвет 
 
 
ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Подписване на партньорско 
споразумение със Сдружение „Младежко образование за гражданска 
активност“ – Смолян, за подписване на договор за безвъзмездна финансова 
помощ по Проект №BG05M20P001-3.002-0268 „Училището – работилница за 
мечти”, одобрен за финансиране по процедура № BG05M20P001-3.002 
„Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или 
търсещи или получили международна закрила”. 

Докладва: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян 
 
СЛАВКА КАМЕНОВА: От комисиите няма постъпило предложение. Вносителят? 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Уважаеми дами и господа общински съветници, колеги 
кметове! Проектът „Училището – работилница за мечти” е одобрен за 
финансиране от Управляващия орган по процедурата и ще се изпълнява 26 месеца 
от Сдружение „Младежко образование за гражданска активност” – гр. Смолян, в 
партньорство с ОУ „Стою Шишков” и Община Смолян. В него пряко ще вземат 
участие 140 социално слаби ученици от училището – партньор, от които 28 са от 
ромски произход. Проектът ще приобщи и интегрира учениците от ромски 
произход не само към образователната система, но и към живота на общността и 
ще допринесе за изграждане на толерантна и развиваща среда в училището и в 
местната общност. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Откривам дискусия. Има ли предложения, становища по 
тази точка, по това предложение? Г-н Аршински. 
САЛИХ АРШИНСКИ: Уважаема г-жо председател, г-н кмет, колеги съветници и 
кметове! В комисиите, в които участвах, принципно попитах, и сега въпросът ми 
към Общинска администрация, по-скоро към кмета, е до колко договорът, който 
предстои да се подпише дава възможност на Община Смолян да контролира не 
само изпълнението на проекта, а и това, което имаме като входно ниво на 
проблема с интеграцията на целевите групи и с това, което ще имаме на изхода на 
проекта? Въпросът ми е породен от факта, че от конкретното училище, но не 
само, има сигнали от родители на ученици, които учат в това учебно заведение, 
както и от училищен персонал, за не добър климат в самото учебно заведение, 
което поставя под съмнение до колко този проект ще има краен положителен 
ефект. Надявам се той да е такъв. Затова задавам този въпрос: До колко Община 
Смолян е предвидила, има възможността и функцията да контролира входното 
ниво на проблема и след изпълнение на проекта какъв ще бъде ефекта от 
изразходваните средства? Давайки си сметка, че Община Смолян не участва 
финансово, но все пак училището е на територията на общината и проблемът е 
съществен и ще става все по-съществен не само за това учебно заведение, а за 
всички учебни заведения. Благодаря! 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Участието на Община Смолян се изразява с логистичната 
подкрепа и предоставяне на помещение за изпълнение на някои от дейностите. По 
принцип тези неща ги контролира преди всичко Министерство на образованието с 
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тяхното подразделение. Общината трудно контролира учебния процес и няма как 
да го контролира. Проблемът, за който говорите е от компетенцията на 
Министерство на образованието и неговите органи. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Други въпроси има ли? Становища? Ако няма колеги, да 
прекратим разискванията. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 23, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Прекратяваме разискванията. Режим на гласуване явно. 
Който е съгласен да се подкрепи предложението по т. 1, моля да гласува. В залата 
присъстват 23 общински съветници. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 23, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: С 23 гласа „за”, без „против” и „въздържали се”, приема 
се решението по т. 1. 

 
Общинският съвет на основание чл. 21 ал. 2 и чл.61, от ЗМСМА прие 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
№ 298 

 
 Общински съвет – Смолян дава съгласие Кмета на Община Смолян да 
подпише партньорско споразумение със сдружение „Младежко образование за 
гражданска активност“ - Смолян и VI Основно Училище „Стою Шишков“ – 
Смолян за реализирането на проект  №BG05M20P001-3.002-0268  „Училището - 
работилница за мечти”, одобрен за финансиране по процедура                        
№BG05M20P001-3.002 “Образователна интеграция на учениците от етническите 
малцинства и/или търсещи или получили международна закрила“. 
 
Приложение: Партньорско споразумение 
 
 
ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Промяна състава на Обществен 
съвет по социално подпомагане в Община Смолян. 

Докладва: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян 
 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Няма предложения различни от комисиите. Вносителят? 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: При осъществяване дейностите в областта на социалните 
помощи и социалните услуги, с цел упражняване на обществен контрол, с 
решение на Общинския съвет се създава Обществен съвет в съответствие с 
Правилника за прилагане на Закона за социалното подпомагане. Общественият 
съвет в Община Смолян се състои най-малко от 7 души. Предлагам на вашето 
внимание решение. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Откривам дискусия. Има ли, колеги, в залата 
предложения към състава? Не виждам. Ако няма, моля да прекратим 
разискванията. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 23, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: При присъстващи 23 общински съветници, 23 „за”, без 
„против” и „въздържали се”. 
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(Кирил Асенов, от място: Не виждам повече от 21 общински съветници в 
залата) 
СЛАВКА КАМЕНОВА: 23. 
(Кирил Асенов, от място: 21. Да се обзаложим, ако искате.) 
(Виолета Бояджиева: 23-ма са.) 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Бройте себе си и мен бройте, г-н Асенов. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Обзалагай се. 
(Кирил Асенов направи преброяване на присъстващите общински съветници в 
зала.) 
(Михаил Генчев, от място: Добре е от време на време да има такова 
преброяване.) 
СЛАВКА КАМЕНОВА: „За” ли гласувахме? „Против”? 
(Виолета Бояджиева: „ Против“ няма, „ въздържали се” няма.) 
СЛАВКА КАМЕНОВА: С 23 гласа „ за”, приема се решението по т. 2. 

 
Общинският съвет на основание чл.21, ал.1, т. 23 и ал.2 от ЗМСМА, чл.35, 

ал.1 от Закона за социално подпомагане и чл.52, ал.1, и ал.2 от Правилника за 
прилагане на Закона за социално подпомагане прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
№ 299 

 

Определя Обществен съвет по социално подпомагане в Община Смолян в 
състав: 

Председател:  Момчил Николов Николов – Секретар на Община Смолян 
Членове:  
1. Мария Василева Семерджиева – Председател на Комисията по 

здравеопазване, социални дейности, образование, култура, вероизповедания, 
младежта и спорта; 

2. Боян Василев Симеонов – Началник сектор „Хора с увреждания и 
социални услуги” в Дирекция „Социално подпомагане” – Смолян; 

3. Захаринка Милева Славчева – Председател на УС на Съюза на инвалидите 
– Смолян; 

4. Мария Тодорова Делева – Секретар на Областния съвет на БЧК-Смолян; 
5. Татяна Димитрова Костадинова –  Мл. експерт в Общинска 

администрация; 
6. Илия Николаев Томов – общински съветник; 
7. Марияна Антонова Методиева– общински съветник; 
8. Юлия Йосифова Кисьова – общински съветник. 

 
 
ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Изменение на Решение                     
№ 68/18.02.2016 г. на Общински съвет – Смолян във връзка с промяна на 
състава на местната комисия по чл.8, ал.2 от Закона за уреждане правата на 
граждани с многогодишни жилищно – спестовни влогове. 

Докладва: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян 
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СЛАВКА КАМЕНОВА: Няма различно предложение от комисиите до момента. 
Вносителят? 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Поради освобождаване от длъжност в Общинска 
администрация – Смолян, считано от 01.09.2016 г. на лицето Звезделина Павлова, 
настоящ член на комисията, се налага да се направи промяна в състава на 
комисията. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Откривам дискусия. Има ли други предложения, колеги? 
Ако няма, моля да прекратим разискванията. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 23, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Прекратяваме разискванията. Поименно гласуване 
съгласно чл. 21, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 27, ал. 4. 
 

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

 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Резултат? 
(Виолета Бояджиева: 23 „за”, без „ против”  и  „ въздържали се”.) 
СЛАВКА КАМЕНОВА: При 23-ма присъстващи в залата, 23 „за”, без „против” и  
„въздържали се”, приема се решението по т. 3. 
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Общинският съвет на основание чл. 21, ал.1, т. 1 и т. 23 и ал. 2 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация, чл.8, ал.2 от Закона за 
уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно – спестовни влогове и 
чл. 16, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за уреждане правата на 
граждани с многогодишни жилищно – спестовни влогове прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
№ 300 

 

1. Изменя и допълва Решение №68/18.02.2016г., както следва :  
1.  1. Освобождава Звезделина Галинова Павлова – член на комисията. 
1. 2. Определя за член на комисията Геновева Христова Николова –   гл. 

експерт в д-ция „УТОС”.  
 
2. Предлага на Управителния съвет на Националния компенсационен 

жилищен фонд да утвърди промените в състава на местната комисия по чл.8, ал.2 
от ЗУПГМЖСВ при Община Смолян. 
 
ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Приемане на Анализ за 
потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в 
Община Смолян. 

Докладва: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян 
 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Няма предложение различно от комисиите. Вносителят? 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Съгласно разпоредбата на Закона за предучилищно и 
училищно образование, областния управител следва да организира разработване 
на областна стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците 
въз основа на анализ за потребностите от подкрепа във всяка община. В 
съответствие с разпоредбите на закона, анализа се разработва от съответната 
община и се приема от Общински съвет. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Откривам дискусия. Колеги, има ли въпроси, становища? 
Ако няма, моля да прекратим дискусията. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 23, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: При 23-ма общински съветници в залата, 23 „за” 
прекратяване на разискванията. Режим на явно гласуване. Който е „за” подкрепа 
на решението по т. 4, моля да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 23, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Приема се решение по т. 4. 
 

Общинският съвет на основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 196, ал.1 и ал.3 от 
Закона за предучилищното и училищното образование прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
№ 301 

 

1.  Приема Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на 
децата и учениците в Община Смолян. 
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2. Възлага на Кмета на Община Смолян, или на упълномощено от него лице, 
да представи анализа по точка първа от решенията в Областна администрация - 
Смолян, за да послужи за разработването на областна стратегия за подкрепа за 
личностно развитие на децата и учениците. 

 
Приложение: Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и 
учениците в Община Смолян 
 
ПО ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Определяне дейността на ЦПЛР-
ОДК – Смолян и ЦПЛР – Ученическо общежитие „Васил Димитров” – 
Смолян. 

Докладва: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян 
 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Няма различни предложения от комисиите. Вносителят? 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Няма какво да добавя по тази точка. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Откривам дискусия. Има ли предложения, въпроси? Ако 
няма, моля да прекратим разискванията. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 23, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Прекратяваме разискванията. Режим на явно гласуване. 
Който е съгласен да подкрепим решението по т. 5, моля да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 23, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: С 23 гласа „за”, без „против” и „въздържали се”, приема 
се решението по т. 5. 

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

самоуправление и местната администрация, чл.49, ал.1, т.1 и ал.3, §18, ал.1, т.1 и 
ал.2 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за предучилищното и 
училищното образование прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
№ 302 

 

1. Определя дейност на ЦПЛР-ОДК-Смолян: занимания по интереси, за 
развитие на интересите, способностите и компетентностите на децата и учениците 
в областта на науките, технологиите, изкуствата и спорта; изяви по интереси. 

2. Определя дейност на ЦПЛР-УО „Васил Димитров”-Смолян: настаняване 
на ученици в общежитие и осигуряване на условия за организиране и провеждане 
на самоподготовката им; провеждане на консултации по учебни предмети и 
индивидуална работа; организиране и провеждане на занимания по интереси; 
работа с родители. 

3. Възлага на Кмета на Община Смолян или на упълномощено от него лице 
да предприеме необходимите действия за привеждане на решенията по т.1 и т.2 в 
сила. 
 
ПО ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Предложение за закриване на 
Детска градина „Детелина“ – гр. Смолян. 

Докладва: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян 
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СЛАВКА КАМЕНОВА: Кворумът в залата е вече 24. Присъства и Стефан 
Сабрутев. Няма предложения от комисиите. Вносителят? 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Трета година подред намалят децата в тази детска 
градина. Тя не отговаря вече на критериите за самостоятелно звено и поради тази 
причина закриваме детската градина. Тя ще работи като филиал към друга детска 
градина.  
СЛАВКА КАМЕНОВА: Откривам дискусия. Въпроси има ли, колеги? Г-н 
Костадин Василев. 
КОСТАДИН ВАСИЛЕВ: Уважаема г-жо председател, г-н кмет, уважаеми колеги! 
Аз се притеснявам с това закриване и въпросът ми е има ли тенденция да закрием 
и други такива детски градини и училища? И какво ще правим, тоест ще отпадне 
ли от необходимост тази сграда, защото спомням си, преди доста години се 
случиха едни такива намерения за закриване на детска градина? Това беше към 
2001 година, ако не ме лъже паметта. Тогава имаше по други причини да се 
затварят детските градини, даже да се продават. Затова въпросът ми е конкретен. 
Ще отпадне ли необходимостта от тази сграда и има ли други такива детски 
градини и училища за евентуално закриване? Благодаря. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Една от причините е, че наблизо има и друга детска 
градина, която е санирана, в добро състояние и повечето имат желание за там. 
Тази детска градина ще работи тази година, ще бъде санирана и се надяваме, като 
бъде санирана, могат да се върнат децата там. Тогава ще я разкрием пак. Просто 
не отговаря в момента на критериите и затова го правим. Ще има група там, ще 
има деца там. Просто ще се води филиал към друга. Няма опасност от закриване 
на други детски градини. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Реплика, г-н Василев. 
КОСТАДИН ВАСИЛЕВ: Благодаря ви, г-н кмете, за това което казахте за 
санирането, но аз ще ви помоля да обърнете внимание не само на санирането, но и 
на двора, който е в много лошо състояние. Двора на детската градина имам 
предвид. Затова, ако може и той да се оправи. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Дворът също влиза. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Други въпроси има ли, колеги? Становища? Ако няма, 
моля да прекратим разискванията по т. 6. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 23, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: При 24 общински съветници в залата, 23 „за”. Г-н Генчев 
не гласува. Прекратяваме разискванията. Който е съгласен да подкрепим 
решението по т. 6, моля да гласува. Поименен е вота. 
 

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

 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Резултат? 
(Виолета Бояджиева: 22 „за”, „ против” няма, „ въздържали се” 2.) 
СЛАВКА КАМЕНОВА: С 22 гласа „за”, без „против”, 2 „въздържали се”, 
решението по т. 6 се приема. 

 
Общинският съвет на основание чл.21, ал.1, т.8 и т.23 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл.314, ал.4 и ал.5 от Закона за 
предучилищното и училищното образование и чл.10, ал.1 и ал.2, т.3 и чл.7, т.2 и 
т.3 от Наредба №9/19.08.2016 г. за институциите в системата на предучилищното 
и училищното образование прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
№ 303 

 

1. Закрива, считано от 1 януари 2017 година, Детска градина „Детелина“ – 
Смолян, с адрес: гр. Смолян, ул. „Георги С. Раковски“ №33.  

2. Сградният фонд и материално-техническото оборудване на закритата ДГ 
„Детелина“ – Смолян, се прехвърля на Детска градина „Зорница“ – Смолян, с 
адрес: гр. Смолян, ул. „Първи май“ №19, в срок до 31.12.2016 година. 

3.Задължителната документация на закритата Детска градина „Детелина”-
Смолян, се предава и приема за съхранение от Детска градина „Зорница” – 
Смолян, в срок до 31.12.2016 г.  

4. Базата на закритата Детска градина „Детелина“ – Смолян, да се използва 
при необходимост от Детска градина „Зорница“– Смолян, за предучилищно 
образование на децата.   
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5. Трудовите правоотношения с персонала на закритата Детска градина 
„Детелина“ – Смолян, да се уредят съгласно разпоредбите на Кодекса на труда. 

6. Възлага на Кмета на Община Смолян или на упълномощено от него лице 
да предприеме необходимите действия за привеждане на приетите решения в 
сила. 
 
 
ПО СЕДМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Учредяване на възмездно право на 
строеж върху поземлен имот с идентификатор 67547.501.1191 – общинска 
собственост по реда на чл. 37, ал. 4, т. 4 от Закона за общинската собственост.  

Докладва: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян 
 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Предложение за учредяване възмездно право на строеж 
върху поземлен имот. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Във връзка с проект на „ЕВН България 
Електроразпределение” АД, КЕЦ Смолян, е постъпило заявление за учредяване на 
възмездно право на строеж в размер на 6,10 кв. м. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Откривам дискусия. Има ли предложения, колеги? 
Становища? Ако няма, да прекратим разискванията по т. 7. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 24, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: 24 общински съветници в залата, 24 „за”. Прекратяваме 
разискванията. Поименен вот, колеги.  

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

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

 
(Виолета Бояджиева: 24 гласа „ за”, без „ против” и „ въздържали се”.) 
СЛАВКА КАМЕНОВА: С 24 „за”, без „против” и „въздържали се”, приема се 
решението по т. 7. 
 

Общинският съвет на основание чл. 21, ал.1, т. 8 и ал. 2 от Закона за 
местното самоуправление и местна администрация, чл. 62 и чл. 64, ал. 2, т. 3 от 
Закона за енергетиката, чл. 8, ал. 9 и чл. 37, ал. 4, т. 4 от Закона за общинската 
собственост във връзка с чл. 53, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество прие    

 

Р Е Ш Е Н И Е 
№ 304 

 

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 Приложение № 2 – Разпоредителни сделки на 
основание чл. 37 и чл. 38 от Закона за общинската собственост, допълва 6,10 
(шест цяло и десет) кв.м. и учредаване на сервитутна зона около новото БКТП в 
размер на 34 (тридесет и четири) кв.м. в  поземлен имот с идентификатор 
67547.501.1191 целия с площ от 751 (седемстотин петдесет и един) кв.м., начин на 
трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 m), трайно предназначение на 
територията:  урбанизирана, УПИ VІІ – за производствено техническа база, кв. 4 
по плана на с. Смилян, общ. Смолян, актуван с Акт за частна общинска 
собственост № 1850/29.01.2016 год. 

 
2. Дава съгласие Община Смолян да учреди възмездно право на строеж за 

изграждане на БКТП в размер на 6,10 (шест цяло и десет) кв.м. и учредаване на 
сервитутна зона около новото БКТП с размер от 34 (тридесет и четири) кв.м. в  
поземлен имот с идентификатор 67547.501.1191 целия с площ от 751 (седемстотин 
петдесет и един) кв.м., начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 m), 
трайно предназначение на територията:  урбанизирана, УПИ VІІ – за 
производствено техническа база, кв. 4 по плана на с. Смилян, общ. Смолян, 
актуван с Акт за частна общинска собственост № 1850/29.01.2016 год. на стойност 
390,00 (триста и деветдесет) лева без ДДС, в това число 26,00 (двадесет и шест) 
лева без ДДС за правото на строеж на БКТП и 364,00 (триста шестдесет и четири) 
лева за сервитутната зона около БКТП.  

 
3. Упълномощава Кмета на Община Смолян да извърши необходимите 

действия по изпълнение на горното решение. 
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ПО ОСМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Учредяване на възмездно право на 
строеж върху поземлен имот с идентификатор 67547.501.418 – общинска 
собственост по реда на чл. 37, ал. 4, т. 4 от Закона за общинската собственост. 

Докладва: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян 
 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Идентично предложение за учредяване възмездно право 
на строеж върху поземлен имот. Няма различно предложение от  комисиите. 
Вносителят? 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Няма какво да добавя. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Откривам дискусия по т. 8. Ако няма други предложения, 
моля да прекратим разискванията. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 23, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: 23 общински съветници в залата,  23 „за”. Прекратяваме 
разискванията. Поименен вот по предложението по т. 8.  
 

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

 
(Виолета Бояджиева: 23 „за”, без „ против” и „ въздържали се”.) 
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СЛАВКА КАМЕНОВА: С 23 „за”, без „против” и „въздържали се”, приема се 
решението по т. 8. 
 

Общинският съвет на основание чл. 21, ал.1, т. 8 и ал. 2 от Закона за 
местното самоуправление и местна администрация, чл. 62 и чл. 64, ал. 2, т. 3 от 
Закона за енергетиката, чл. 8, ал. 9 и чл. 37, ал. 4, т. 4 от Закона за общинската 
собственост във връзка с чл. 53, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество прие    

 

Р Е Ш Е Н И Е 
№ 305 

 

1. Допълва Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – 
общинска собственост за 2016 година приета с Решение № 26/18.12.2015 година 
на Общински съвет Смолян в Приложение № 2 – Разпоредителни сделки на 
основание чл. 37 и чл. 38 от Закона за общинската собственост, допълва 6,10 
(шест цяло и десет) кв.м. за монтаж на БКТП в поземлен имот с идентификатор 
67547.501.418, както и учредяване на сервитутна зона с площ 34 (тридесет и 
четири) кв.м около БКТП, разположена в поземлен имот с идентификатор 
67547.501.418 целия с площ 2572 (две хиляди петстотин седемдесет и два) кв.м., 
начин на трайно ползване: за обект комплекс за образование, трайно 
предназначение на територията: урбанизирана, УПИ І – общежитие, кв. 69 по 
плана на с. Смилян, общ. Смолян, актуван с Акт за публична общинска 
собственост № 236/16.02.2000 год. 

 
2. Дава съгласие Община Смолян да учреди възмездно право на строеж за 

изграждане на БКТП в размер на 6,10 (шест цяло и десет) кв.м. и учредаване на 
сервитутна зона около новото БКТП в размер на 34 (тридесет и четири) кв.м. в  
поземлен имот с идентификатор 67547.501.418 целия с площ 2572 (две хиляди 
петстотин седемдесет и два) кв.м., начин на трайно ползване: за обект комплекс за 
образование, трайно предназначение на територията:   урбанизирана, УПИ І – 
общежитие, кв. 69 по плана на с. Смилян, общ. Смолян, актуван с Акт за публична 
общинска собственост № 236/16.02.       2000 год. на стойност 391,00 (триста 
деветдесет и един) лева без ДДС, в това число 37,00 (тридесет и седем) лева без 
ДДС за правото на строеж за БКТП и 354,00 (триста петдесет и четири) лева за 
сервитутната зона около БКТП. 

3. Упълномощава Кмета на Община Смолян да извърши необходимите 
действия по изпълнение на горното решение. 

 
 

ПО ДЕВЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Учредяване на възмездно право на 
строеж върху имот № 060027 – общинска собственост по реда на чл. 37, ал. 4, 
т. 4 от Закона за общинската собственост.  

Докладва: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян 
 
СЛАВКА КАМЕНОВА: По т. 9 идентично предложение за учредяване възмездно 
право на строеж. Няма различно предложение от комисиите. Вносителят? 
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НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Става въпрос за стълб в Бостина. Няма какво да добавя. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Откривам дискусия. Има ли предложения, становища? 
Ако няма, да прекратим разискванията, колеги. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 23, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: 23 общински съветници в залата, 23 „за”. Прекратяваме 
разискванията по т. 9. Поименен вот за подкрепа на решението. 
 

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

 
(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. 9. 
 

Общинският съвет на основание чл. 21, ал.1, т. 8 и ал. 2 от Закона за 
местното самоуправление и местна администрация, чл. 62 и чл. 64, ал. 2, т. 3 от 
Закона за енергетиката,  §14, ал. 1 от Преходни и заключителни разпоредби към 
Закона за изменение и допълнение на закона за опазване на земеделските земи, чл. 
8, ал. 9 и чл. 37, ал. 4, т. 4 от Закона за общинската собственост във връзка с чл. 
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53, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с 
общинско имущество прие    

 

Р Е Ш Е Н И Е 
№ 306 

 

1. Допълва Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – 
общинска собственост за 2016 година приета с Решение № 26/18.12.2015 година 
на Общински съвет Смолян в Приложение № 2 – Разпоредителни сделки на 
основание чл. 37 и чл. 38 от Закона за общинската собственост, допълва 4,00 
(четири) кв.м. в   имот №060027 целия с площ с площ 7694 (седем хиляди 
шестстотин деветдесет и четири) кв.м., начин на трайно ползване: пасище, трайно 
предназначение на територията:  земеделска, землище на с. Бостина, общ. Смолян, 
актуван с Акт за публична общинска собственост № 1197/17.10.2016 год.  

 
2. Дава съгласие Община Смолян да учреди възмездно право на строеж за 

изграждане на БКТП в размер на 4,00 (четири) кв.м. в   имот №060027 целия с 
площ с площ 7694 (седем хиляди шестотин деветдесет и четири) кв.м., начин на 
трайно ползване: пасище, трайно предназначение на територията:  земеделска, 
землище на с. Бостина, общ. Смолян, актуван с Акт за публична общинска 
собственост № 1197/17.10.2016 год. на стойност 2,40 (два лева и четиридесет 
стотинки) лева.  

3. Упълномощава Кмета на Община Смолян да извърши необходимите 
действия по изпълнение на горното решение. 
 
 
ПО ДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Безвъзмездно придобиване на 
правото на собственост върху поземлен имот с идентификатор 67653.917.770 с 
площ 2304 кв.м., представляващ урбанизирана територия по кадастралната 
карта и кадастралните регистри на гр. Смолян, одобрени със Заповед № РД-
18-14/10.05.2005 год. на ИД на АГКК, ул. „Студентска”, ведно с 
разположената в имота сграда с идентификатор 67653.917.770.5 със застроена 
площ 1347 кв. м., брой етажи 10, предназначение – общежитие, както и 
всички недвижими и движими материални активи, разположени в имот с 
идентификатор 67653.917.770, които са с отпаднала необходимост за 
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ филиал Смолян, в полза на 
Община Смолян. 

Докладва: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян 
 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Става въпрос за общежитието на Пловдивския 
университет „Паисий Хилендарски”, филиал Смолян. Тъй като то е  закрито, 
предлагам на вашето внимание решение, с което да го поискаме безвъзмездно. И в 
последствие да бъде използвано за нуждите на Общината, на гражданите и т.н. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Откривам дискусия. Г-н Кръстанов. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви, г-жо председател! Уважаеми г-н кмете, 
уважаеми колеги кметове! Имотът, който се предлага да придобием безвъзмездно 
е един голям, значим имот в централната част на града, в университетския 
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комплекс така да се каже. И има няколко въпроса, които трябва да получат, 
според мен, удовлетворителен отговор. Първо. Пловдивският университет заявява 
ли по един ясен начин в писмена форма, че това е имот, който той няма да ползва 
и ще употребим формулировката „имот с отпаднала необходимост”? Второ. Това 
са 1 000 места в общежитието. Самото общежитие е в една сравнително добра 
кондиция, до колкото имам представа, като състояние на сградата и като 
обзавеждане. Има много възможности и форми да бъде използвана после. Искам 
изрично да попитам г-н кмета… 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Отговарям. Не сме водили разговори. Първо да видим, 
ако Общинският съвет прецени.. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Има ли отношение придобиването на студентското 
общежитие с Постановление № 208 от август месец? 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Не, не. В никакъв случай. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: В тази връзка, има ли поне допирна точка на 
възможностите в бъдеще за използване на общежитието? Ние знаем много добре, 
че има възможност практическа, да се настаняват там социално слаби, в някои 
случаи да се ползва като общински хотел и т. н. В течение сме разбира се и на 
другите алтернативи и възможности за развитие на 101-ви Алпийски батальон в 
полк и т. н. Но за да вдигнем ръка в знак на съгласие, трябва да изключим изцяло 
възможността, и ви моля да предадете където това е необходимо, че нямаме 
никаква готовност и че този въпрос е изключително сложен с 208-мо 
Постановление, не само тук. Това е един принципен въпрос, който тепърва според 
мен ще придобива една много ясна гражданска позиция и очертания, защото 
знаем за какво става дума. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Аз ще заявя само, че никога, по никакъв начин и с 
никого не е говорено на тази тема. Освен г-жа Цекова ако е говорила, защото ние 
така решихме, че след като се е закрила, тази сграда няма ли хора вътре, тя бързо 
ще почне да се руши. Не сме водили разговори с Пловдивския университет. 
Първата стъпка е тука да приемем решение. Приемем ли решение, вече 
продължаваме нататък. С никого не са водени разговори. Единствената логика е, 
че общежитието е на хубаво място, че като се затвори нищо хубаво няма да стане. 
Вече за какво ще го използваме, пак ще мине през Общинския съвет. Няма 
никакви опасности. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Говорим за първата стъпка в процедурата по 
придобиване на общински имот. Има ли други колеги? Г-н Генчев? 
МИХАИЛ ГЕНЧЕВ: Обръщам внимание какво решение ни се предлага да вземем 
– дава съгласие за безвъзмездно придобиване. Тоест всички разговори до сега са 
проведени и от нас искате съгласие да дадем за придобиване на сградата. В 
решението не се иска да ви даваме разрешение да водите разговори. Ако трябва, 
да се коригира решението. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Г-н Генчев, това е предложението – безвъзмездно да се 
прехвърли на Община Смолян, а не да го плащаме. Не да купуваме. 
(Михаил Генчев, от място: Четете решението.) 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Да, дава съгласие за безвъзмездно придобиване право на 
собственост. 
(Михаил Генчев, от място: Да. Тоест всички разговори са проведени, ние ви 
даваме разрешение…) 
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СЛАВКА КАМЕНОВА: Ние искаме безвъзмездно, пък по-нататък по процедурата 
какво ще се случи… Има ли други колеги? Ако няма, да прекратим разискванията. 
Който е съгласен, моля да гласува за прекратяване на разискванията по т. 10. В 
залата присъстват 24 общински съветници,  
ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 24, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Прекратяваме разискванията по т. 10. Поименен вот, 
колеги, по проекта за решение. 
 

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

 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Резултат?  
(Виолета Бояджиева: 23 „за”, „ против” няма, „ въздържали се” 1.) 
СЛАВКА КАМЕНОВА: 23 „за”, без „против”, 1 „въздържал се”. Решението по т. 
10 се приема. 
 

Общинският съвет на основание чл. 21, ал.1, т. 8 и ал. 2 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 1, чл. 34, ал. 1 от 
Закона за общинска собственост, чл.15, ал. 1, т. 2 от Наредбата за реда за 
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придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост 
във връзка с чл.17, ал.2, чл. 54 и чл. 63, ал. 2 от Закона за държавната собственост 
прие     

 

Р Е Ш Е Н И Е 
№ 307 

 

І. Дава съгласие за безвъзмездно придобиване правото на собственост 
върху имот с идентификатор 67653.917.770 с площ 2304 кв. м. представляващ 
урбанизирана територия, ведно с разположената в него сграда с идентификатор 
67653.917.770.5, представляваща общежитие за студенти – масивна, десет етажна 
сграда, построена през 1981 год.,  със застроена площ 1347 кв. м.. 

 
ІІ. Дава съгласие за безвъзмездно придобиване правото на собственост 

върху всички движими материални активи находящи се в имот с идентификатор 
67653.917.770, както и всички движими материални активи находящи се в 
разположената в имота сграда с идентификатор 67653.917.770.5. 

ІІІ. Упълномощава Кмета на Община Смолян да извърши всички 
необходими действия по законосъобразното провеждане на процедурата по 
придобиването на описаните недвижими и движими материални активи в имот с 
идентификатор 67653.917.770 с площ 2304 кв. м. представляващ урбанизирана 
територия, ведно с разположената в него сграда с идентификатор 67653.917.770.5, 
представляваща общежитие за студенти – масивна, десет етажна сграда, 
построена през 1981 год.,  със застроена площ 1347 кв. м. в полза на Община 
Смолян, от Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ филиал Смолян. 
 
ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Сключване на 
предварителен договор по реда на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от Закона за устройство 
на територията за УПИ VІ – 407, кв. 25 по плана на с. Соколовци, общ. 
Смолян. 

Докладва: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян 
 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Няма различно предложение от комисиите. Вносителят? 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Няма какво да добавя. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Откривам дискусия. Има ли предложения, становища, 
въпроси? Ако няма, моля да прекратим дискусията. 24 ли присъстват в залата? 
(Виолета Бояджиева: 24.) 
ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 23, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: 24 присъстващи в залата, 23 „за”, без „против” и 
„въздържали се”. Прекратяваме разискванията. Поименен вот по проекта за 
решение. 
 

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

 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Резултат? 
(Виолета Бояджиева: 24 „за”, без „ против” и „ въздържали се”. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: С 24 гласа „за”, без „против” и „въздържали се”, приема 
се решението по т. 11. 
 
 

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. 2 и ал. 5 от Наредбата за реда за придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество, чл. 8, ал. 9  и чл. 35, ал. 4, т. 2 
от Закона за общинската собственост, чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от Закона за устройство 
на територията прие    

 

Р Е Ш Е Н И Е 
№ 308 

 

1. Съгласно представения ПУП за промяна на граници на Урегулиран 
поземлен имот VІ – 407, кв. 25 по плана на с. Соколовци, общ. Смолян, обявява     
13 кв.м. от улична регулация,  кв. 25 по плана на с. Соколовци, общ. Смолян от 
публична общинска собственост в частна общинска собственост, поради отпаднало 
предназначение. 
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2. 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 13 кв.м. 
от улична регулация,  кв. 25 по плана на с. Соколовци, общ. Смолян от публична 
общинска собственост в частна общинска собственост, поради отпаднало 
предназначение. 

3. Дава съгласие Община Смолян да сключи предварителен договор с 
Милчо Иванов Черкезов по реда на чл. 15, ал. 3, и ал. 5 от Закона за устройства на 
територията. 

4. Упълномощава Кмета на Община Смолян да сключи предварителен 
договор с Милчо Иванов Черкезов за продажба на част от общински имот с площ 
13 кв.м. от улична регулация,  кв. 25 по плана на с. Соколовци, общ. Смолян на 
пазарна оценка от 143,00   (сто четиридесет и три) лева, без ДДС След влизане в 
сила на изменението на Подробният устройствен план и плащане на цената, да 
сключи окончателен договор. 
 
 
ПО ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Отдаване под наем на 
имот публична общинска собственост по реда на Закона за общинската 
собственост. 

Докладва: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян 
 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Няма предложения различни от комисиите. Вносителят? 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Съгласно чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската 
собственост, свободни имоти или части от тях публична общинска собственост 
могат да се отдават под наем след решение на Общински съвет и след провеждане 
на публично оповестен конкурс или търг за срок до 10 години. Поради проявен 
инвестиционен интерес и съгласно изискванията на Наредбата за придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество, Община Смолян има 
възможност да отдаде под наем свободно пространство с площ 599 кв. м., 
разположено между хотел „Кипарис Алфа” и бившия Младежки дом. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Откривам дискусия. Има ли питания, въпроси, 
становища, допълнения? Ако няма, колеги, да прекратим разискванията по т. 12. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 24, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Прекратяваме разискванията. Поименен вот. 
 

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

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

 
Общинският съвет на основание чл.8 ал.9 и чл.14, ал. 7 и ал.8 от Закона за 

общинската собственост, чл.21 ал.1 и ал.2  и чл. 84 от Наредбата за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и чл. 21, ал.1    
т. 8  и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация прие    

 

Р Е Ш Е Н И Е 
№ 309 

 

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

Част от поземлен имот с идентификатор 67653.934.188  с площ от 599 кв.м. 
(петстотин деветдесет и девет  кв.м), целия с площ 2769 кв.м. по Кадастрална 
карта и кадастрални регистри на гр.Смолян, находяща се между хотел „Кипарис 
Алфа“ и бившия Младежки дом за услуги на населението, обозначена на скица    
№ 105/12.08.2016 г.  на СГКК гр.Смолян, представляваща неразделна част от 
решението. 
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ІІ. Дава съгласие за откриване на публично оповестен конкурс за отдаване 
под наем за срок от 10 (десет) години на част от поземлен имот с идентификатор 
67653.934.188  с площ от 599 кв.м.(петстотин деветдесет и девет  кв.м), целия с 
площ 2769 кв.м. по Кадастрална карта и кадастрални регистри на гр.Смолян, 
находяща се между хотел „Кипарис Алфа“ и бившия Младежки дом за услуги на 
населението, обозначена на скица № 105/12.08.2016 г.  на СГКК гр.Смолян, 
представляваща неразделна част от решението. 

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

(хиляда лева) без ДДС.  
2. Кандидатите да представят инвестиционна програма за оформяне на терена 

в съответствие с нормите на ЗУТ и ЗОС,  включваща : 
2.1  Предвидени инвестиции  в размер не по-малко от 50 000 лева, без ДДС   
2.2. Срок на изпълнение не повече от 12 месеца; 
 
IV.Изисквания и критерии за оценка на предложенията: 
1.Минималната наемна годишна цена  с тежест в комплексната оценка – 30 % 
2.Размер на инвестициите – 60 % 
3.Срок на изпълнение  – 10 % 
Оценката на представените предложения от участниците се изчислява на база 

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

оценка – 30 % (30 т.)  
Показател (И) Размер на инвестицията с тежест в комплексната оценка -  60 % 

(60 т.) 
Показател (С) –Срок на изпълнение не повече от 12 месеца с тежест в 

комплексната оценка –  10 % (10 т.)  
 
V. Възлага на кмета на Община Смолян или упълномощено от него лице да 

извърши всички необходими процедури по подготовката и провеждането на 
публично оповестения конкурс, да утвърди спечелилия участник и да подпише 
договор за отдаване под наем за срок от 10 ( десет) години.  
 
 
ПО ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Отдаване чрез търг, на 
земи – ниви, от общинския поземлен фонд на Община Смолян, намиращи се 
в землището на с. Могилица ЕКТ 48814, общ. Смолян, на основание чл. 24а, 
ал. 5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. 

Докладва: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян 
 

СЛАВКА КАМЕНОВА: По тази точка в комисията по ТУОС е направена 
препоръка до Общинска администрация, г-жо Цекова. Да се изготвят общински 
правила за отдаване на земеделски площи под наем и към приложенията освен 
заявленията от кандидатите да има становище на кмета на съответното населено 
място. От протокола на Комисията ще се запознаете. Това не променя решението. 
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Това е една препоръка направена с оглед прегледност и прозрачност на тези 
процедури. Имате ли да добавите нещо, г-н Мелемов? 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Постъпило е заявление от Маргарита Минчева 
Найденова, която иска да наеме земеделски земи. В решението, което се предлага, 
се упълномощава кметът на общината да проведе процедура за провеждане 
публичен търг с тайно наддаване. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Откривам дискусия по тази точка. Има ли предложения, 
питания? Г-н Василев. 
КОСТАДИН ВАСИЛЕВ: Уважаема г-жо председател! Само искам да допълня. Не 
съм против това заявление, ще гласувам „за”, но нека като си подават заявленията 
ние да разберем какъв е – като земеделски производител ли иска да ползва тези 
земи и ниви или като частно лице? Просто не е ясно. За в бъдеще просто като 
препоръка към Общинска администрация. Благодаря! 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Да, г-жо Цекова, от името на вносителя. 
МАРИАНА ЦЕКОВА – зам.-кмет на община Смолян: Добър ден! Искам да кажа, 
че ние няма как да налагаме такава дискриминационна мярка дали е земеделски 
производител или земеделски стопанин. Ако е млад човек, който иска да 
обработва, ние нямаме право да му наложим такава мярка. Става въпрос за ниви. 
Те са изключени от масивите за разпределение на животновъдите. Така, както е по 
закон. Още повече, че когато отиде на търг, в търга и тръжните условия 
задължително земеделските площи и по закон трябва да се стопанисват като 
такива. Ние правим проверка на всички площи, които сме ги отдали по един или 
по друг начин. Защото освен че проверки се извършват от Общинска 
администрация, то при всяка проверка от НАП или АДФИ, те също ни проверяват 
по какъв ред стопанисваме тези площи, които са тъй наречени временно 
стопанисвани някога от Общината. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Освен това, г-н Василев, като има търг малко се губи 
смисъла да проверяваме. Какво предимство ще има земеделеца при търга? 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Г-н Василев. 
КОСТАДИН ВАСИЛЕВ: Аз въобще нямам предвид това, г-н кмете. Имам 
предвид това, че когато е земеделски стопанин за отдаването цената е една, 
сумата е една, когато е за частно ползване тръжната цена е съвсем различна. Това 
ми беше мисълта. 
(Мариана Цекова, от място: Една и съща е.) 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: То така или иначе ще го ползва като нива.  
КОСТАДИН ВАСИЛЕВ: Това имам предвид. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Надявам се, че беше изчерпателен отговора на заместник-
кмета г-жа Цекова. Ако няма други питания, моля да прекратим разискванията. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 24, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: 24 общински съветници в зала, 24 „за”, без „против” и 
„въздържали се”. Прекратяваме разискванията. Поименен е вота по т. 13. 

 
Поименно гласуване на проекта за решение по т. 13 от дневния ред: 

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

 
(Виолета Бояджиева: 24 „за”, без „ против” и „ въздържали се”.) 
СЛАВКА КАМЕНОВА: С 24 гласа „за”, без „против” и „въздържали се”, приема 
се решението по т. 13. 
 

Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2  от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация, чл. 19, ал. 1 и чл.24а, ал. 5 
от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи прие    

 

Р Е Ш Е Н И Е 
№ 310 

 

 І.Упълномощава Кмета на Община Смолян да проведе процедура за 
провеждане на публичен търг с тайно наддаване по реда на чл. 66, ал. 1 т. 3 от 
Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 
имущество, за отдаване под наем на земеделски земи - ниви от общински 
поземлен фонд, а имотите са както следва:    

1. За землището на с. Могилица ЕКТ 48814: 
- 004295 с площ 2429 кв. м., местност „Елинден“; 
- 005317 с площ 3222 кв. м., местност „Суходол“; 
- 005322 с площ 1010 кв. м., местност „Суходол“; 
- 005412 с площ 2409 кв. м., местност „Суходол“. 
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ІІ.Упълномощава Кмета на Община Смолян да сключи договори за отдаване, 
със срок до 10 години със спечелилите търговете. 

 
 
ПО ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Определяне на 
начина на гласуване по дневния ред от представителя на Община Смолян в 
заседанието на Съвета на директорите на „ПЕРЕЛИК 
ИНФРАСТРУКТУРНА КОМПАНИЯ“ АД, свикано за 28.11.2016 г., във 
връзка с учредяване от „ПЕРЕЛИК ИНФРАСТРУКТУРНА КОМПАНИЯ“ 
АД в полза на „ПАМПОРОВО“ АД на право на преминаване и прокарване 
на кабелен провод, захранващ система за изкуствен сняг, през поземлен имот 
с идентификатор 67653.447.96 по кадастралната карта на гр. Смолян. 

Докладва: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян 
 
СЛАВКА КАМЕНОВА: По т. 14 е постъпила Декларация по чл. 12, т. 4 от Закона 
за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси от г-н Кирил Асенов, 
който заявява, че няма да участва в гласуването по тази точка. Няма предложения 
направени различни от комисиите. Вносителят? 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Става въпрос за учредяване от „ПЕРЕЛИК 
ИНФРАСТРУКТУРНА КОМПАНИЯ” АД в полза на „ПАМПОРОВО” АД на 
право на преминаване и прокарване на кабелен провод, захранващ системата за 
изкуствен сняг. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Откривам дискусия. Г-н Кръстанов. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви, г-жо председател! Г-н кмете, уважаеми 
колеги, кметове! По принцип винаги съм и ще бъда „за” развитието на инженерно 
техническата инфраструктура, в това число за съответните процедури, които 
облекчават като цяло в юридически аспект правата за преминаване и други за 
прокарване на подземни и надземни инфраструктурни и технически съоръжения, 
но би било добре една препоръка и сега мисля, че би могъл да отговори г-н кмета 
като вносител. Какво е инвестиционното начинание, което предвижда 
„ПАМПОРОВО” АД, за да иска от „ПЕРЕЛИК ИНФРАСТРУКТУРНА 
КОМПАНИЯ” АД ограничени вещни права за прокарване на ел. проводи, както 
разбираме от докладната записка за монтиране на оръдия за сняг? До колкото се 
досещам става дума за южната писта от „Снежанка” към Смолянски езера, която 
прави един завой към Превала и т. н. Добре е, за да се мотивира пълноценно една 
такава докладна записка и ние като общински съветници да сме наясно, в подобни 
материали да става дума за инвестиционните начинания и намерения на 
търговските дружества, които искат съответно ограничените вещни права. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: За съжаление, г-н Кръстанов, не съм скиор и ще помоля 
г-жа Цекова да вземе отношение. 
(Кирил Хаджихристев, от място: Тя от кога кара?) 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Г-жо Цекова, да допълните мотивите към докладната, да 
разясните от името на вносителя. Г-н Тодоров междувременно. Антон Тодоров. 
АНТОН ТОДОРОВ: Няма нужда да си търсиш документите. Цялата система, г-н 
Кръстанов, на електрозахранването на снегозадържането е в един пръстен. Това, 
което в момента се иска е завързване пръстена на електрозахранване на оръдията 
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за сняг, които също са в един пръстен. Така че конкретизиране в момента не може 
въобще да се получи. 
МАРИАНА ЦЕКОВА: Изобщо не касае южната писта. Това е част, точно това, 
което ви каза арх. Тодоров. Няма как да прескочим този имот, за да се издаде 
съответния документ. 
(Димитър Кръстанов, от място: После какво? Какво прави „ ПАМПОРОВО” АД 
и защо иска правата? На какъв език говорим? Иска да изгради електрозахранващ 
пръстен с ниско напрежение, за да захранва оръдията, така ли?) 
МАРИАНА ЦЕКОВА: Точно така. 
(Димитър Кръстанов, от място: Благодаря, достатъчно ми е.) 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Други въпроси има ли? Становища? Ако няма, колеги, да 
прекратим разискванията. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 23, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: 24 общински съветници присъстват, г-н Асенов не 
гласува. Прекратяваме разискванията. Поименен вот, колеги, по решението по т. 
14. 
 

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

Общинският съвет на основание чл.21, ал.1, т.9 и 23 и ал.2 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация, чл.40 от  Наредбата за 
условията и реда за упражняване на правата на собственост на общината в 
търговски дружества с общинско участие и общински предприятия и чл.60, ал.1 от 
Административнопроцесуалния кодекс прие  

 

Р Е Ш Е Н И Е 
№ 311 

 
I. Възлага на ЛЮБОМИР ПЕТРОВ РАВЕЛОВ – директор на дирекция 

„Правно-нормативно обслужване“ в община Смолян и член на Съвета на 
директорите на „ПЕРЕЛИК ИНФРАСТРУКТУРНА КОМПАНИЯ“ АД:  да 
присъства на заседанието на Съвета на директорите на „ПЕРЕЛИК 
ИНФРАСТРУКТУРНА КОМПАНИЯ“ АД, ЕИК 200093426, със седалище и адрес 
на управление град Смолян, област Смолян, община Смолян, жк Северна 
промишлена зона, Производствена база "Арексим", в което Община Смолян е 
акционер с 3 920 744 броя акции, представляващи 35.56 % от капитала на 
дружеството,  на 28.11.2016 г. от 16:00 часа, като вземе становище и гласува по 
проекторешенията, съдържащи се в предложения дневен ред, както следва: 

1. По точка първа от дневния ред: Приемане на решение на Съвета на 
директорите за учредяване от „ПЕРЕЛИК ИНФРАСТРУКТУРНА 
КОМПАНИЯ“ АД с ЕИК: 200093426 в полза на „ПАМПОРОВО“ АД  с ЕИК 
830166943 на право на преминаване и прокарване на кабелен провод, 
захранващ система за изкуствен сняг, съгласно условия и параметри, посочени 
в Договор за учредяване на право на преминаване и прокарване, приложен към 
настоящия протокол - да гласува „за” и да изрази положително становище. 
2. По точка втора от дневния ред: Възлагане на изпълнителния директор да 
подпише Договора по приложения проект съгласно предвидения в закона ред – 
да гласува „за” и да изрази положително становище. 
3. По точка трета от дневния ред: Разни – да гласува „за” или „против” в 
зависимост от предложенията на Съвета на директорите на „ПЕРЕЛИК 
ИНФРАСТРУКТУРНА КОМПАНИЯ“ АД. 

ІІ. Възлага на представителя на община Смолян да присъства на 
заседанието на Съвета на директорите на „ПЕРЕЛИК ИНФРАСТРУКТУРНА 
КОМПАНИЯ“ АД, като в съответствие с настоящото решение да извърши всички 
необходими действия за защита на интересите на община Смолян като акционер в 
„ПЕРЕЛИК ИНФРАСТРУКТУРНА КОМПАНИЯ“ АД. 

III. Възлага на представителя на община Смолян в седемдневен срок след 
провеждане на заседанието на Съвета на директорите на „ПЕРЕЛИК 
ИНФРАСТРУКТУРНА КОМПАНИЯ“ АД да изготви доклад и представи 
протокола от проведеното заседание. 

IV. Допуска предварително изпълнение на настоящото решение. 
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ПО ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Разрешение за 
изработване на Подробен устройствен план – устройствена план - схема за 
обект: „ Газификация на гр.Смолян”, Подобект: “ Газоразпределителни 
мрежи и отклонения към абонати в централна градска част, етап 1, гр. 
Смолян, община Смолян, гр. Смолян“.  

Докладва: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян 
 
СЛАВКА КАМЕНОВА: От Комисията по ТУОС по т. 15 е поискано да се 
представи справка във връзка с тарифата, която се предлага за право за 
преминаване. В тази връзка инж. Васка Караджова – директор на дирекция в 
Община Смолян е представила писмена справка, съгласно Наредбата. 
Предоставям я на вносителя, всъщност той да я докладва. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Предлагам на вашето внимание за разглеждане по 
компетентност искане от „РАЙКОВ СЕРВИЗ” ООД за допускане за изработването 
на Подробен устройствен план за обект „Газификация на гр. Смолян”, Подобект: 
„Газоразпределителни мрежи и отклонения към абонати в централна градска част, 
етап 1, гр. Смолян, общ. Смолян”. Към заявлението е приложено задание за 
изработване на ПУП. Искането е разгледано на Общински експертен съвет. Моля 
за вашето решение. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Откривам дискусия. Да, г-н Кръстанов. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви, г-жо председател! Уважаеми колеги! В 
двете комисии, в които участвам, по принцип се получи подкрепа и е съвсем 
редно, на едно такова начинание във връзка с газифицирането на града, в случая 
като начало на първия етап. Има един въпрос, който непрекъснато ще го 
подчертавам, защото той е от същностно значение и той е: много строг, много 
близък и действен контрол по разкопаването на тротоари, платна, прилежащи 
терени в сервитутите на улиците, които са изключителна публична общинска 
собственост. От гледна точка на това, че в крайна сметка имаме в някои райони 
съвсем нови съоръжения, нови тротоари, нови бордюри, асфалтови настилки и т. 
н. и ще бъде наистина признак на лош вкус, да го кажа най-общо, ако ние не 
проявим такъв контрол и оставим някъде в недостатъчно угледен вид след 
разкопаването и полагането на съответните газифициращи инсталации. Това е 
една голяма наша отговорност, г-н кмете, преди всичко на Администрацията, по 
отношението на населението и на това как изглежда града и до колко той е 
угледен и чист. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Разбирам вашата тревога. По принцип тука даваме 
разрешение за изготвяне на ПУП. В последствие следващата стъпка ще бъде 
работен проект и тогава ще бъде видно наистина ще има ли такива интервенции, 
но до колкото знам, те работели с „къртици”, които минават отдолу и не 
разрушават настилките.  
СЛАВКА КАМЕНОВА: Чухте ли, г-н Кръстанов? Има ли други питания, 
становища? Ако няма, да прекратим разискванията по т. 15. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 23, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Прекратяваме разискванията. Поименен вот по проекта за 
решение по т. 15. 
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Поименно гласуване на проекта за решение по т. 15 от дневния ред: 
1. Анита Чолакова    – отсъства 
2. Антон Тодоров     – „за” 
3. Валентин Кюлхански    – отсъства 
4. Валентин Цолов    – отсъства 
5. Данчо Киряков    – отсъства 
6. Димитър Кръстанов    – „за” 
7. Димитър Николов    – „за” 
8. Екатерина Гаджева    – „за” 
9. Елисавета Лободова    – „за” 
10. Ивайло Халваджиев    – „за” 
11.  Иван Пищалов    – „за” 
12.  Илия Томов     – „за” 
13.  Кирил Асенов     – „за” 
14.  Кирил Хаджихристев   – „за” 
15.  Коста Начев     – „за” 
16.  Костадин Василев    – „за” 
17.  Мария Семерджиева    – „за” 
18.  Марияна Методиева    – „за” 
19.  Милен Журналов    – „за” 
20.  Милен Пачелиев    – „за” 
21.  Михаил Генчев   – „за” 
22.  Михаил Гунчев    – „за” 
23.  Петър Мирчев    – „за” 
24.  Салих Аршински   – „за” 
25.  Славка Каменова   – „за” 
26.  Стефан Сабрутев   – „за” 
27.  Стоян Иванов    – „за” 
28.  Филип Топов    – отсъства 
29.  Юлия Кисьова    – „за” 

 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Резултат? 
(Виолета Бояджиева: 24 „за”, без „ против” и „ въздържали се”.) 
СЛАВКА КАМЕНОВА: С 24 гласа „за”, без „против” и „въздържали се”, приема 
се решението по т. 15. 
 

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 и чл. 64 ал.2 от ЗУТ прие   

 

Р Е Ш Е Н И Е 
№ 312 

 

1. Разрешава изработването на проект за Подробен устройствен план – 
стройствена план - схема за обект : „Газификация на гр. Смолян”, Подобект : 
“Газоразпределителни мрежи и отклонения към абонати в централна градска част, 
етап 1, гр. Смолян, община Смолян, гр. Смолян“, с трасе по приложения регистър 
на засегнатите имоти в гр. Смолян – централна част.  
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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  гр. Смолян, скица извадка  от действащия ЗРП на  
гр. Смолян и изработен в М 1:500. 

2. Одобрява задание за изработване на Подробен устройствен план – 
устройствена план - схема за обект : „Газификация на гр. Смолян”, Подобект : 
“Газоразпределителни мрежи и отклонения към абонати в централна градска част, 
етап 1, гр. Смолян, община Смолян, гр. Смолян“.  

         

           Приложение : Задание за изработване на Подробен устройствен план – устройствена план - схема за 
обект : „Газификация на гр. Смолян”, Подобект :“Газоразпределителни мрежи и отклонения към абонати в 
централна градска част, етап 1, гр. Смолян, община Смолян, гр. Смолян“   

 
 
ПО ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Разрешение за 
изработване на Подробен устройствен план - План за застрояване за част от 
поземлен имот с идентификатор 67653.169.17 в местност „Карлък”, землище 
на гр. Смолян. 

Докладва: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян 
 
СЛАВКА КАМЕНОВА: По т. 16 докладвам, че е постъпила декларация от г-н 
Асенов по чл. 12, т. 4 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на 
интереси. Предложението на вносителя – кмета на Община Смолян г-н Мелемов е 
решение за разрешение за изработване на Подробен устройствен план – план за 
застрояване за част от поземлен имот. От комисиите няма направени различни 
предложения. Вносителят? 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Предлагам на вашето внимание за разглеждане по 
компетентност искане от „ПЕРЕЛИК РИЪЛ ЕСТЕЙТС” АД за допускане 
изработване на ПУП – План за застрояване за част от поземлен имот в местност 
„Карлък”, землище на гр. Смолян с определяне на площ за застрояване, 
разширяване и реконструкция на съществуваща селскостопанска постройка, 
построяване на пункт за съхранение на едрогабаритна селскостопанска техника в 
дадения имот. Към заявлението е приложено задание за изработване на ПУП. 
Разгледано е на заседание на Общинския експертен съвет. Моля за вашето 
решение. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Откривам дискусия. Има ли питания, въпроси, 
становища? Ако няма, да прекратим разискванията по т. 16. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 23, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: 23-ма при 24 присъстващи. Един не гласува. С 23 „за” 
прекратяваме разискванията. Поименен вот, колеги по решението по т. 16. 

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

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

 
(Виолета Бояджиева: 23 „за”, без „ против” и „ въздържали се”.) 
СЛАВКА КАМЕНОВА: 23 гласа „за”, без „против” и „въздържали се”. Приема се 
решението по т. 16. 
 

Общинският съвет на основание чл. 21, ал.1, т.11 от ЗМСМА във връзка с  
чл. 124а, ал.1 от ЗУТ и чл. 124б, ал.1 от ЗУТ, чл.2 ал.1 т.2 от Наредба №19 от 
25.10.2012 год. за строителство в земеделски земи без промяна предназначението 
им прие  

 

Р Е Ш Е Н И Е 
№ 313 

 

1. Разрешава изработването на проект за Подробен устройствен план - План 
за застрояване за част от поземлен имот с идентификатор 67653.169.17 в местност 
„Карлък”, землище на гр. Смолян, със следните технически показатели на 
застрояване на имота – площ на имота 18494 кв.м., максимално допустима 
обособена площ за застрояване според Наредба №19 чл.7 и чл.8 : до 10%  - 1849 
кв.м.,плътност на застрояване до 20% - 369.8 кв.м, кинт до 0.4 – 739,6 кв.м., 
озеленяване – 50 - 80% и етажност не повече от 2 етажа. 
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Проектът да се изработи от правоспособни проектанти и да отговаря на 
изискванията на Наредба № 8 от 14.06.2001 г. за обема и съдържанието на 
устройствените схеми и планове и Наредба № 7 от 22.12.2003 г. за правила и 
нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони. 
Към проекта да се представят становища от РИОСВ, РЗИ и схеми Ел и Ви К 
части.  

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

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

за застрояване за част от поземлен имот с идентификатор 67653.169.17 в местност 
„Карлък”, землище на гр. Смолян.       
        Приложение : Задание за изработване за Подробен устройствен план - План за застрояване за част от 
поземлен имот с идентификатор 67653.169.17 в местност „Карлък”,  

 
 
ПО СЕДЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Разрешение за 
изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и 
застрояване за поземлен имот с идентификатор 14605.15.130 в местност 
„Въгларниците”, землището на с. Гела. 

Докладва: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян 
 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Няма различно предложение от комисиите. Вносителят? 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Всичко е във връзка с включването в строителните 
граници на населеното място изграждането на техническа инфраструктура – 
водоем. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Откривам дискусия. Има ли питания, колеги, становища? 
Г-н Кръстанов. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви, г-жо председател! Искам, уважаеми 
колеги, кметове, само да отбележа, че това е онзи водоем от преди 6 години и 
половина, за който имахме известни спорове, дебати, молби и разправии тук, в 
тази зала. 6 години закъснява това инфраструктурно съоръжение, но народът е 
казал: „По-добре късно”. Все пак ще има водоем в Гела. Благодаря! 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Слънцето ще продължава да изгрява от изток. Добре. 
Имаме ли други питания? 
(Михаил Генчев, от място: Няма как, все от там изгрява. Господева  работа.) 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Други въпроси, предложения? Ако няма, да прекратим 
разискванията. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 22, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Прекратяваме разискванията по т. 17. Явно гласуване по 
т. 17, колеги. Който е „за” решението по т. 17, моля да гласува с вдигане на ръка. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 22, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: 22 гласа „за”, без „против” и „въздържали се”. Приема се 
решението по т. 17. 
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Общинският съвет на основание чл. 21, ал.1, т.11 от ЗМСМА във връзка с  
чл. 124а, ал.1 от ЗУТ и чл. 124б, ал.1 от ЗУТ прие  

 

Р Е Ш Е Н И Е 
№ 314 

 

1. Разрешава изработването на проект за Подробен устройствен план - План 
за регулация и застрояване за поземлен имот с идентификатор 14605.15.130 в 
местност „Въгларниците”, землището на с. Гела, със следните параметри – 
устройствена зона Ти, височина на застрояване до 7 метра, плътност на 
застрояване до 30%, кинт до 0.8, озеленяване – мин.50%.   

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

Проектът да се представи в Община Смолян окомплектован с актуална 
скица от кадастралната карта на с. Гела 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 14605.15.130 в 
местност „Въгларниците”, землището на с. Гела.        
          Приложение : Задание за изработване за Подробен устройствен план - План за регулация и 
застрояване за поземлен имот с идентификатор 14605.15.130 в местност „Въгларниците”, землището на        
с. Гела. 

 
 
ПО ОСЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Разрешение за 
изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и 
застрояване за поземлени имоти с №№ 002110 и 002106 в местност „Горно 
Кременово”, землището на с. Левочево. 

Докладва: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян 
 
СЛАВКА КАМЕНОВА: По т. 18 идентично предложение за разрешение за 
изработване на ПУП за имот в местност „Горно Кременово”, землище на 
Левочево. Няма предложения различни от комисиите. Някакви уточнения, г-н 
Кръстанов, за този имот в землището на Левочево? 
(Димитър Кръстанов, от място: Бих могъл, но не се налага.) 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Добре, благодаря. Да не допуснем пропуск все пак. 
Откривам дискусия. Ако няма колеги други предложения, моля да прекратим 
разискванията по т. 18. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 22, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Прекратяваме разискванията. Явно гласуване колеги, по 
проекта за решение по т. 18. Който е съгласен, моля да гласува с вдигане на ръка. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 22, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Приема се решението по т. 18. 
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Общинският съвет на основание чл. 21, ал.1, т.11 от ЗМСМА във връзка с   
чл. 124а, ал.1 от ЗУТ и чл. 124б, ал.1 от ЗУТ прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
№ 315 

 

1. Разрешава изработването на проект за Подробен устройствен план - План 
за регулация и застрояване за поземлени имоти с №№002110 и 002106 в местност 
„Горно Кременово”, землището на с. Левочево, със следните параметри – 
устройствена зона Ос, височина на застрояване до 10 метра, плътност на 
застрояване до 30%, кинт до 1.2, озеленяване – мин.50%.   

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

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

2. Одобрява задание за изработване за Подробен устройствен план  - План 
за регулация и застрояване за поземлени имоти с №№002110 и 002106 в местност 
„Горно Кременово”, землището на с. Левочево.   

     
         Приложение : Задание за изработване за Подробен устройствен план - План за регулация и 
застрояване за поземлени имоти с №№002110 и 002106 в местност „Горно Кременово”, землището на           
с. Левочево. 

 
 
ПО ДЕВЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Упълномощаване на 
Кмета на Община Смолян за издаване на запис на заповед за обезпечаване на 
средствата по безлихвен кредит от ПУДООС. 

Докладва: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян 
 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Няма различно предложение от комисиите. Вносителят, 
имате ли да добавите нещо?  
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: На заседание на Общински съвет – Смолян, състояло се 
на 25.01.2016 г. е взето решение за поемане на необходими средства от ПУДООС 
към МОСВ за доизграждане на обект: „Реконструкция и модернизация на 
регионално депо Теклен дол”. В изпълнение на посоченото решение е подадено 
заявление за отпускане на безлихвен заем от ПУДООС. В последствие по изрично 
искане на ПУДООС и във връзка с правилата за отпускане на безлихвени средства 
е необходимо обезпечаване на същите посредством подписване от кмета на 
Община Смолян на запис на заповед за пълния размер на изтегления от ПУДООС 
безлихвен кредит. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Откривам дискусия по т. 19. Г-н Кръстанов, след това г-н 
Сабрутев. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви, г-жо председател! Г-н кмете, уважаеми 
колеги, кметове! Когато вземахме решението по принцип с убеждението, че от 
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ПУДООС ще дойдат едни финансови средства, които ще ни подпомогнат да 
довършим сепариращата инсталация и въобще да се подобри като цяло дейността 
на регионално депо за твърди битови отпадъци Теклен дол, останахме с 
впечатление, че имаме втори източник на финансиране на начинанието. Да кажем 
конкретно на сепариращата инсталация. Сега се оказва, че получаваме от 
ПУДООС безлихвен заем и този безлихвен заем го гарантираме със запис на 
заповед. Всички вероятно знаят, но аз ще го подчертая още един път, че тази 
запис на заповед по наше пълномощие подписана от г-н кмета, ангажира местните 
приходи на Община Смолян. Тоест общински ресурс, народни пари на нашето 
население. Оказва се, че практически не става въпрос въобще за двойно 
финансиране, тоест за двустранно финансиране, допълнително финансиране така 
да се каже, което е съвсем в реда на нещата, за да стане по-бързо обекта, а 
практически за един кредит, който ще бъде изплащан от средствата, акумулирани 
в РИОСВ и не знам как точно става това. Но схемата на финансиране не е ясна. 
Докато не се изясни схемата за финансиране, нейната състоятелност и 
целесъобразност, нашата група няма да подкрепи това решение, г-н кмете. Моля 
да го направите. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Изяснявам цялата схема, както казвате. Финансирането е 
със заем от ПУДООС. Този заем го възстановяваме от средствата, които всеки 
месец внасяме в РИОСВ за депониране на твърди отпадъци. Тоест ние така или 
иначе тия средства ги внасяме. С изграждане на сепарираща инсталация най-
малкото няма да се увеличават тези средства, защото всяка година за всички 
общини сумата е еднаква и се повишава всяка година. Когато има сепарираща 
инсталация обемът на депониран боклук ще намалее и въпреки повишаване на 
цените, ние няма да натоварваме нашите съграждани с по-висока цена. Но тази 
сума се плаща всеки месец от всички общини. Тя отива в РИОСВ и точно с тия 
пари така или иначе, които ги плащаме, ще се покрие този дълг. Тоест няма да 
бъде натоварено населението по никакъв начин с изплащането на този дълг 
допълнително. Така или иначе ние трябва да отчисляваме средства в РИОСВ. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Реплика. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви! Иска ми се да кажа, че тези средства, 
които се отчисляват допълнително към РИОСВ са събрани от гражданите на 
Смолян.  
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Но те така или иначе се събират и без сепарираща 
инсталация. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: В момента, в който сепариращата инсталация и 
съответните процедури за утилизиране на отпадъците стигнат определените в 
закона норми, тези отчисления трябва да спрат. Нали така, г-жо Гаджева? 
(Екатерина Гаджева, от място: След малко ще взема отношение.) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: И ви моля да се включите в нашето разискване тука, 
което правим. Става ясно, че не е съвсем ясно от къде се възстановява този 
кредит. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Нека наистина да се включи. Само да ви кажа, и да има 
сепарираща инсталация, не може да остане никакъв боклук. Не ми се вярва. 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Уважаема г-жо председател, уважаеми г-н кмет, колеги, 
кметове на населени места и гости! Имам няколко въпроса към г-н кмета като 
вносител на въпросната точка. Първо. Каква е общата сума на която той желае да 
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издаде запис на заповедта? Второ. Каква е сумата, която ние дължим на 
изпълнителя, защото както видяхме тука, преди една седмица рязахме лентички и 
предполагам, че вече строителството е приключило и е ясно точно колко струва. 
Има ли изплатена сума, е третият ми въпрос и каква е тя към момента? И ние 
издаваме запис на заповед, тоест вие желаете да се издаде запис на заповед за 
цялата сума на строителството или за частта, която остава да се изплати? 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Ще помоля г-жа Аръчкова да отговори, защото тя е по-
силна в цифрите. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Г-жо Аръчкова. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА – зам.-кмет на Община Смолян: Добър ден! Уважаеми 
общински съветници, уважаема г-жо председател, г-н кмет! Да, има сключен 
договор за сепариращата инсталация, който е на 3 900 000 лв. Разплатени от него 
са до момента от отчисленията по чл. 60 и чл. 64 – 1 670 000 – 1 700 000 лв. В 
същото време остават за разплащане 1 950 000 лв. Поисканият кредит, който е от 
януари месец е в размер на 2 500 000, обаче той няма да бъде усвоен и няма да 
бъде подсигурен на стойност 2 500 000, а ще бъде някъде около 1 900 000 до 
2 000 000, в зависимост от сумата, защото през този период от януари до момента 
ние сме разплатили на РИОСВ такси, които са по закон, по чл. 60 и чл. 64, 
респективно РИОСВ са разплатили на фирмата изпълнител на сепариращата 
инсталация. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Реплика, г-н Сабрутев. 
(Димитър Кръстанов, от място: Задай въпроса. РИОСВ разплаща.) 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Въпросът ми е към вносителя. Не чух каква стойност 
желае да бъде записът на заповедта. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: То пише – 2 500 000. 
СТЕФАН САБРУТЕВ: А защо 2 500 000, след като дължим 1 950 000? Не разбрах. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: В решението, г-н Сабрутев, е записано за размерът на 
който ще получим кредит. Защото в момента ние когато сме вземали решение и 
когато сме пуснали искане за 2 500 000, в момента имаме внесени вноски през 
месец юли и август, които не са разплатени от РИОСВ и стоят налични в РИОСВ, 
заемът може да бъде 1 700 000, може да бъде и 1 900 000, в зависимост каква сума 
ще бъде отпусната. 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Тоест и записът на заповедта може да бъде на тази сума – 
на 1 700 000 – 1 900 000. Така ли да разбирам? 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Да. И затова е записано до размера на заема, който ще ни 
бъде подсигурен. А заемът не може да ни бъде подсигурен на по-голяма сума от 
тази, която трябва да те да разплатят като остатъчна по договора. 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Един допълнителен въпрос, тъй като сте на микрофона. 
Кога предвиждаме с таксите, които събираме от жителите да приключи 
изплащането на този кредит?  
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: В зависимост от сформираното количество на такса битови 
отпадъци, то е на тон отпадък. Ако мониторингът предложи по-добро изпълнение 
и по-малко количество и сепариращата инсталация покаже своя ефект в 
следващата година, ние ще минем на друг размер на такса и размерът на 
погасяване на вноските ще бъде малко по-дълъг. Ако например плащаме тези 
вноски, които плащаме в момента, това означава, че ние правим вноски от 
порядъка на 600 до 800 хиляди на година. Това означава, че за две години или три 
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максимум, ние ще си погасим със събраните вноски таксата. Но ако сепариращата 
инсталация покаже своя ефект и през 2017 и 2018 година ние обслужим много по-
малко количество смет, това означава, че ние ще внесем и много по-малка такса в 
РИОСВ. От там годините могат да бъдат и до 2020 г. 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Едно предложение, г-жо председател. В решението да се 
впише точната сума, която ние желаем да разрешим да подпише запис на 
заповедта, защото тука не я виждам в решението. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Колко уточнявате, г-жо Аръчкова? 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Аз пак ще се повторя, че ние сме поискали кредит от 
2 500 000 лв. До момента 500 000 лв. имаме внесени в РИОСВ, които са 
разплатени. Това означава, че кредита, който ще ни бъде отпуснат към дата 31 
октомври – датата, към която сме бистрили нещата е около 2 000 000 лв. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Ами нека го запишем тогава. 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Нали бяха 1 700 000 лв., 1 900 000 лв.? 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: 1 700 000 лв. са разплатени, г-н Сабрутев, а около 
1 900 000 има още за разплащане. Може да се върнем назад и да се види какво е 
написано. 3 900 000 лв. ви е самият договор за изпълнение на сепариращата 
инсталация. 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Пак нещо не ми се връзват цифрите. Сигурно съм слаб 
математик, но 1 700 000 + 2 000 000 правят 3 700 000 лв.  
СЛАВКА КАМЕНОВА: Тя говори за 1 900 000. 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Тоест по-евтино сме я построили ли? Нещо не се връзват 
цифрите. И би трябвало в тази докладна като искате запис на заповед да е 
посочена точната сума, която желаете, до последната стотинка. Тука говорим 
приказки от 1001 нощ. Счетоводството, бюджетът е математика, която има точно 
изражение. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Към всеки определен момент обаче, г-н Сабрутев. Защото 
таксите, които са внесени в РИОСВ и стоят като налични в ПУДООС, в размер на 
200 000 за месеците август, септември и октомври, това означава, че за тях няма 
да ни бъде отпуснат кредит. Те ще бъдат ползвани от наличните преведени 
средства. Това може да го потвърди и г-жа Гаджева. Тъй че след един месец, към 
края на ноември или пък края на декември, или пък на 1 януари, когато решим да 
вземем кредита, ние през тези месеци също ще имаме внесени такси. Тези такси 
няма да ни бъдат отпуснати под формата на кредит, а те ще бъдат използвани от 
таксите, които ние сме внесли. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Други? 
(Димитър Кръстанов, от място: Реплика на г-жа Аръчкова.) 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Г-н Кръстанов. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ:  Благодаря ви, г-жо председател. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Дуплика. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Реплика на г-жа Аръчкова, иначе никакви дуплики. Аз 
не съм се изказвал преди нея. Въпросът е изключително принципен. Ние вземаме 
решение да възложим на кмета, да го упълномощим по-точно да подпише запис 
на заповед. Абсолютно сме задължени да посочим точната сума.  
СЛАВКА КАМЕНОВА: Към днешна дата. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Разбира се. Сумата, под която кметът трябва да се 
подпише се определя сега, а не просто към датата на вземане на кредита. Какво 



 41

значи това? Това е пак „празен чек”. То станах вече нарицателен с този „празен 
чек”. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Г-жа Гаджева. 
ЕКАТЕРИНА ГАДЖЕВА: Уважаема г-жо председател, уважаеми г-н кмет, 
кметове на населени места, колеги! За пореден път ще повторя това, което от 
месец януари казвам насам, с някои допълнителни уточнения и се надявам да 
успея да го обясня просто, защото говорим едно и също, а очевидно не се 
разбираме много добре. Това, което в момента разглеждаме, лично аз, г-н кмете, 
считам, че е пропуск на администрацията да ви упълномощи да подпишете запис 
на заповед, тъй като по същество то не променя нищо. Стойността намалява, тъй 
като сме гласували януари, а сега сме ноември. Междувременно е имало 
разплащания. ПУДООС не е банка, не дава заем за нещо си, потребителски заем. 
Това е безлихвен целеви заем за определен проект. Тоест стойността му е 
защитена на база проекта и разплащанията стават на база актуване на реални 
фактури. Не могат да бъдат взети повече пари и да бъде разплатено нещо 
различно, тъй като това са целеви пари по определен проект. Да, намалели са от 
внесените отчисления значително, тъй като всички общини в сдружението, с 
малки изключения там на Баните, внасят много редовно отчисленията към 
РИОСВ. Тази година, 2016-та, те бяха в размер на 36 лева. Другата година – 2017-
та, само отчисленията по чл. 64 са в размер на 47 лева. Така че сещате се, лошата 
новина е, че можем много бързо да изплатим този заем с тия нарастващи 
отчисления. Добрата е, че с изграждането на новите съоръжения, които не са 
завършени и ако обърнахте внимание, това, което се откри миналата седмица 
беше сепарираща, а проекта е за сепарираща и компостираща инсталация. Нямаме 
пълна готовност. Общината има ангажимент да кандидатства за намаление на 
отчисленията. Тези 47 лева на тон, които трябва да бъдат внесени другата година, 
в сравнение с 36 лева тази година, смятайте 11 лева повече на тон боклук, могат 
да бъдат намалени на половина с това, което се случва в момента. Така че от една 
страна сумата е нараснала, което ще позволи по-бързото внасяне на заема, от 
друга страна тези 47 могат да бъдат разделени на две. А пък напълното им 
отпадане ще стане след пълното постигане на целите, което е по-дългосрочен 
процес. Това, което надявам се и усилено се работи по темата, и смятам, че ще 
бъде така, че догодина ще имаме половин размер на отчисления, но не и пълното 
им отпадане. И друго нещо каза Министъра на околната среда и водите в оставка, 
когато беше тук в Теклен дол за откриване на инсталацията, че в новия програмен 
период на Оперативна програма „Околна среда” има средства за компостиращи и 
сепариращи инсталации. За такива като Смолян, които сме с напреднала проектна 
готовност и имаме не само проектна, ами и реализирана в голяма степен. Така 
също имаме и гласувано на Управителен съвет решение на ПУДООС. Ние можем 
да кандидатстваме по ОПОС и от там средствата напълно да ни бъдат 
възстановени. Тоест заемът от ПУДООС, включително и отчисленията, да бъдат 
върнати и използвани за други средства чрез парите от ОПОС, което смятам, че не 
трябва да се забравя и се надявам, че ще бъде реализирано. Тоест ето това не е 
трети източник на финансиране, а източник, който да освободи всички останали 
направени ангажименти в случай, че вече имаме наистина напреднал етап на 
реализация. Затова всички общини се борят в тази посока. И когато бъде отворена 
схемата, когато има готовност, да може да се кандидатства и съответно всички 
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направени разходи да бъдат възстановени. Надявам се да успях да обясня по-
лесно. Вместо 47 лева, в случай, че всичко върви така, както върви, и тези две 
инсталации – сепарираща и компостираща до края на годината достигнат своето 
ниво на експлоатация, Общината ще може да внася отчисления 47 на 2. Това става 
със съответна документация по Закона за управление на отпадъците и ще е една 
от първите общини в страната, която ще го направи. Не община, съжалявам, а 
регионално сдружение. Тъй като отпадъците и отчисленията и всичко, за което 
говорим в момента е не само за Смолян, както и заема. Не се погасява само от 
жителите от Смолян, а се погасява от Регионалното сдружение, чрез неговото 
представителство, а това са и общините Баните и Чепеларе. Добрата новина е, че 
може отчисленията да паднат на 50 %, лошата е, че докато не се постигнат 
напълно целите по Закона за отпадъците тя ще расте. Това ще може да 
подпомогне по-бързото погасяване на заема, ако, надявам се това да не се случи, 
тъй като ОПОС е много добър механизъм, който може да позволи цялостното 
финансиране на подобен тип проекти. Благодаря! 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Други? Г-н Сабрутев. Реплика. 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Реплика на г-жа Гаджева. По-скоро, ако може малко 
разяснения. Аз правилно ли разбрах или нещо съм се объркал, че ние сме 
гласували 3 900 000 лева за сепарираща и компостираща инсталация и в момента с 
тези средства е изградена само сепарираща и тепърва ще трябва да търсим 
средства и за компостираща? Така ли разбрах? В този случай ние сме били 
жестоко подведени.  
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: За компостираща не сме говорили януари месец. 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Моля ви се. Докладната прочетете си я. Пише, че 
2 500 000, които искате в момента да се отпуснат, да подпишете запис на заповед, 
тоест ние да ви разрешим, е за сепарираща и компостираща. Така пише. Ако не, 
поправете си докладната. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Други въпроси? Допълнения? Предложения различни? 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Пише така: За доизграждане на обект. Не сме правили 
компостираща. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Аз мисля, че бяха достатъчно изчерпателни г-жа Гаджева 
и г-жа Аръчкова. Имаме и решението от 25 януари. Имаме ли други предложения? 
Не постъпиха други предложения за различно решение, което да бъде подложено 
евентуално на гласуване. 
(Стефан Сабрутев, от място: Напротив, имам предложение да се намали до 
сумата, която е.) 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Не, вашето предложение беше да се поправи докладната. 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Значи поправете я. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Това, което поясни г-жа Аръчкова, че към момента 
1 950 000… Или 1 900 000 лв.? 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Да. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Правите предложение записът на заповед да бъде 
подписан за 1 900 000 лв.? Да, добре. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: 2 000 000. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Ще го подложим на гласуване. Има ли други 
разисквания, предложения? Г-н Хаджихристев. 
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КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: Един въпрос. След като Чепеларе и Баните също 
депонират тука боклуците, те какво отношение имат към този заем? 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Казахме, че заемът се изплаща с отчисленията в РИОСВ. 
Те също правят отчисления в РИОСВ. Тоест и с техните пари се изплаща. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: И ПУДООС не дава пари. 
КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: Става въпрос защо и те не подпишат запис на 
заповед? 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Защото Смолян е водещата община и няма как и трите да 
подписват. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Говорим за погасяване на заема. Благодаря ви, г-н 
Хаджихристев. Мисля, че и в резюмето на г-жа Гаджева се съдържаше част от 
отговора. Ако няма други разисквания, моля да гласуваме прекратяване на 
разискванията. В залата присъстват 22 общински съветници. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 22, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Прекратяваме разискванията по т. 19. По предложението 
на г-н Сабрутев. Подлагам на поименен вот предложението на г-н Сабрутев да 
бъде упълномощен кмета на Община Смолян да подпише запис на заповед за сума 
1 900 000 лв. Който е съгласен, моля да гласува поименно. 

 
Поименно гласуване на предложението на Стефан Сабрутев: 

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

 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Резултат? 
(Виолета Бояджиева: 21 „за”, „ против” няма, „ въздържали се” 2.)  
СЛАВКА КАМЕНОВА: 21 гласа „за”, без „против”, 2 „въздържали се”. Приема се 
решение по предложението за издаване на запис на заповед за 1 900 000 лв. на г-н 
Сабрутев. Трябва да подложим общото решение принципно. Процедурно трябва 
да го подложим на гласуване. Г-н Кръстанов? Г-н Кръстанов за групата, 
процедурно трябва да подложим на поименно гласуване и основното решение. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: С промяната, цялото решение. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Цялото решение гласуваме с промяната. Гласуваме 
сумата и вече цялото решение. 
 

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

 
(Виолета Бояджиева: 13 „за”, „ против” 3, „ въздържали се” 7.) 
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СЛАВКА КАМЕНОВА: 13 „за”, „ против” 3, „въздържали се” 7. Не се приема 
основното решение. Остава решението, което се прие по предложението на г-н 
Сабрутев. 
 

Общинският съвет на основание  чл. 21 ал. 1 т. 6 и 10 и ал. 2 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
№ 316 

 
 Упълномощава Кмета на Община Смолян да подпише запис на заповед за 
сума 1 900 000 /един милион и деветстотин хиляди/ лв., 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”. /Заб. чл.81, ал.1, т.4 и чл.82 от Правилника на ОбС/ 
 

 
(Димитър Кръстанов, от място: Обяснение на отрицателен вот.) 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Слушам. Г-н Кръстанов, имате право. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви, г-жо председател. Отдавна не съм се 
възползвал от подобна процедурна възможност. Не мога да приема и няма да 
приема този подход, при който едно държавно предприятие, ПУДООС означава 
предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда, което е 
подведомствено на Министерството на околната среда и водите, да иска от 
общините запис на заповед за дейности, които се финансират през негова 
структура. Запис на заповед е налично безусловно обезпечение за определени 
дейности или плащания. Държавата не може да поставя на колене общините, за да 
иска от тях практически изключително в налични финансови средства, които 
разбира се, се отнасят към местните приходи в общинския бюджет, да гарантира 
плащания, с които се подобрява като цяло използването на твърдите битови 
отпадъци и тяхното оползотворяване. И друг път съм имал възможност да изкажа 
категорична позиция „против” по този механизъм, който въведен. Да се надяваме, 
че ще има, както в такива случаи се казва „политическа воля” някой в един 
момент да каже…, тъй като това са дейности, които се извършват от партньори, от 
държавата и общините. Изведнъж ПУДООС – запис на заповед. Общинският 
бюджет за какво е? За да гарантира плащания на държавно предприятие, което 
организира и съответно изгражда и финансира регионалните депа? Моля ви, г-н 
кмете, където е необходимо, да изказвате съображения, че във вашия Общински 
съвет има съветници, които не приемат като целесъобразни и като ефективни 
подобни схеми на разплащане. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Освен да изпратим извлечение от вашето изказване до 
ПУДООС… 
(Димитър Кръстанов, от място: Можете да изпратите…, това, което казах.) 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Да, ще го публикуваме, разбира се. Благодаря ви, г-н 
Кръстанов. 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Г-жо председател, нещо се бъркате, че сте приели решение 
да гласуваме на г-н кмета да издаде запис на заповед по моето предложение. 
Моето предложение беше корекция на основното предложение.  
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СЛАВКА КАМЕНОВА: А, не. 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Основното не се приема. Проверете си нещата, защото съм 
сигурен, че Областния управител ще ви го върне и тука другата седмица… 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Вашето предложение беше не да се коригира. Нали това 
попитахме – да уточните. 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Да коригираме, не е вярно това. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Г-н Кръстанов, г-н Сабрутев, ще спорим на друго място.  
 
 
ПО ДВАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Отчет за етапа на изпълнение 
на Решение № 221/28.07.2016 г. 

Докладва: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян 
 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Знаете, че в изпълнение на Решение № 221 от 28.07.2016 
г. Кметът е задължен да внася тримесечен отчет за етапа на изпълнение на 
решението. Това е направено с тази докладна записка, внася се отчета, по който не 
се гласува решение. Откривам дискусия. Ако има някакви въпроси, от комисиите 
не са постъпили питания. Отчетът е подробен, на разположение е. Г-н Кръстанов. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви, г-жо председател. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Само да добавя нещо. За отчетът само искам да добавя 
следното. Знам, че основно се вълнуват за цесията. Цесията беше заварена. И 
банката я дръпна без въобще да ни пита. Така че не е искано нашето съгласие, 
нито сме отправяли искане. Те си я дръпнаха веднага, без да питат. Явно имат 
това право. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Слушаме ви, г-н Кръстанов. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви, г-жо председател. Г-н кмет, уважаеми 
колеги! Сега ще си дойдем на думата, както се казва. Ако някой разтвори 
протоколите от онова заседание, на което взехме решение по отношение на този 
10 милионен за 12 години облигационен кредит, с който трябваше да се 
разплащат, по-точно да се рефинансира един стар дълг и водихме определен спор 
с председателя на Общинския съвет – г-жа Каменова, сега ще си дойдем на 
думата. Сега се оказва, че не само че се рефинансира един дълг, който е 
единствения, който трябва да се рефинансира, ами се разплаща задължение към 
Общинска банка по цесия. Ако си спомняте тогава, аз казах горе-долу следното, 
до колкото добре си спомням: Защо, г-н кмете, не излезете пред нас общинските 
съветници и не заявите, че ще разплатите както стария дълг с „ИНВЕСТБАНК”, 
така и цесията към „Титан”? За цесията ще говорим след малко. Твърдя, по най-
категоричен начин, че нашият кмет е упълномощен от нас само да извърши 
всички действия по осигуряване на облигационния заем и въобще в решението до 
момента не става дума за упълномощаване да разплаща каквото и да било. Защото 
само Общинският съвет има право с изрично решение под което стоят точни 
числа, да определя кои народни пари къде ще отиват. Това е кредит, уважаеми 
колеги, който ще се изплаща до 2029 година. Представяте ли си колко дълго 
време, колко мандата на други общински съвети и други еднолични органи на 
власт, каквито са кметовете, ще се осъществява това плащане? На 6 месеца по 
500 000 лева. Като сложите и погашенията, за които стана дума преди малко към 
други институции финансови или нефинансови, ще стане ясно, че Община 



 47

Смолян много дълго време ще трябва да отделя целия си наличен ресурс, който за 
съжаление все още е в тенденция на спад, затова да плаща такива кредити. И 
затуй ние с вас нямаме и най-малкото основание да се съгласяваме да се харчат 
пари без наше разрешение. Право, което ни е дал законът. А законът в случая е 
абсолютно категоричен. На нас ни беше пробутано едно приложение, в което 
пишеше рефинансиране на дълг, след това пишеше задължения към Фонд 
„ФЛАГ”, при положение, че по Фонд „ФЛАГ” държавата плаща определена част 
от лихвите, задължения по безлихвени кредити към Министерство на финансите и 
там между тях беше закътана цесията. И ако беше станал г-н кмета и г-жа 
Аръчкова и да ни кажат: Ние смятаме, че е редно… 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Може ли да ви обясня нещо, г-н Кръстанов? 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Г-н кмете… 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Защото нещо пропускате. За да не продължим в тази 
посока, да ви обясня. Първото. Голяма част от този заем от 10 милиона е похарчен 
2007 година. Това са 6 милиона лева, които са похарчени 2007 г. Тоест никой от 
нас тук не носи вина за тия 6 милиона. Второто. Ако смятате, че сте прав, ще 
осъдите Общинска банка. Аз заявявам пред всички, че ние не сме искали, не сме 
им подавали да погасяваме. Те си дръпнаха парите. Ако сте прав, осъдете ги. Ще 
направите пари. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Г-н кмете, тука не е въпросът…  
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Как да не е ? 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Аз знам много добре как се сключват цесии и цедентът 
и цесионерът какви правомощия имат. Това става обикновено, аз съм убеден, зад 
гърба на Общината е станало. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Цесията, както казах, е заварена към „Титан”.  
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Тя е заварена към „Титан”, но една стойност три пъти 
по-малка от 3 300 000. 
(Михаил Генчев, от място: Не е заварена, как ще е заварена!?) 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Този разговор вече го водим всяка сесия. Моля ви. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Този спор ще го продължим. Ето вие.. Аз ще ви 
отправя питане. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: По-важното … до кога ще се плаща заема. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Свършете, аз ще изчакам. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Голямата част, 6 милиона, е похарчена 2007 година. 
Съгласни ли сте? 
(Михаил Генчев, от място: Не.) 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Как да не? То пише кога е взет кредита от 13 милиона и 
остатъка 6 милиона е от този кредит. Кога е похарчен? Вие сте го харчили? Знаете 
много добре. Как да не? 
(Михаил Генчев, от място: Хайде, стига сме се връщали 100 години назад.) 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Добре де, ама тия пари са похарчени тогава. Факт, който 
никой не може да го оспори. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Г-н кмете, не забравяйте, че аз съм от хората, които 
могат да стоят прави и в продължение на 5-6 часа. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Лъжа ли е, че са похарчени 2007-ма? Лъжа ли е това, че 
тия 6 милиона, които покриваме са от тогава? 



 48

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Не е лъжа, ама вие нямате право да го разплащате без 
да искате съгласието на Общинския съвет. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Нали ви обясних? Ако смятате, че сте прав, вие ще 
осъдите Общинска банка. 
(Стефан Сабрутев, от място: Защо ние? Вие ще го направите.) 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Те си го дръпнаха без да ни питат въобще. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Незнам. Аз не представлявам Общината като вас. Като 
дойде това време, ще го правя. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Ама твърдите, че без Общинският съвет нямало как 
Общинска банка да вземе парите. Ами осъдете ги. Взеха си ги без да ни питат.  
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Ето колко е простичко. Влизаме в един спор, който де 
да знам дали… 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Няма нужда. Сметната палата ще каже кой е крив и кой е 
прав. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: … дали така да го водим. Излизате пред нас и казвате: 
Уважаеми дами и господа общински съветници, Общинска банка дръпна тази 
сума.  
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Нали това правя аз в момента? 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Моля ви за съгласие да покрием този разход и да го 
осчетоводим. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Ама той вече е покрит. Нали това ви го казвам? 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Как ще е покрит?  
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Този отчет нали това показва? 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Нека не се отклоняваме. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Вие пишете в отчета, че сте го разплатили. Аз съм за 
спазването на определени принципи, ако сте забелязал от толкова време. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Разплатен е. Без да ни питат взеха парите. Това е факт, 
който го  казвам. 
(Михаил Генчев, от място: Без ваш подпис е разпределен?) 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Какво? 
(Михаил Генчев, от място: Без ваш подпис е разпределен.) 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Естествено. Те си ги дръпнаха. 
(Михаил Генчев, от място: А?! 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: От къде ги дръпнаха? 
(Михаил Генчев, от място: От къде ги дръпнаха?) 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Г-жо Аръчкова… 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Моля ви, да не влизаме в тези разговори за пореден  път. 
Просто всеки следващ път затъваме в едни обяснения. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Приемете, както по предходната точка, приемете че 
това е един сериозен пропуск от ваша страна. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Кое? 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Опитът да укриете от общинските съветници за какво 
ще бъдат похарчени тези пари. И миналият път, и сега. Какво ви пречеше? Пак го 
казвам. Миналият път го казах: излезте пред нас и декларирайте, че тази цесия ви 
тежи и ще я разплатите. Защо го укривате? 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Приключихте ли? Г-н Кръстанов, ако сте приключили, г-
жа Аръчкова да отговори. 
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ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Последно.  
СЛАВКА КАМЕНОВА: Изчакайте, г-жо Аръчкова. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Ще видя дали ще правя на г-жа Аръчкова някаква 
реплика в зависимост от това какво тя ще защити като теза. Г-н кмете, трябва да 
ни дадете един много ясен и точен разчет, хайде, няма да ви пиша писмено искане 
за питане по това каква е структурата на цесията, кога и по какви задължения е 
възникнала. Защото 3 300 000, ама най-категорично мога да го кажа, са били сега, 
заедно с едни 134 000 лихви, а преди това, ако е имало цесия, тя е била на сума не 
по-голяма от 1 милион. Искам да знам как е възникнала тази цесия. Всички имаме 
интерес. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: В основата си е заварена. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Как в основата си е заварена? 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Как да ви отговоря? 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Като има примерно 2 милиона отгоре. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Добре, вие знаете ли заварената как е възникнала?  
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Ами общо взето знам от какво е възникнала. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Разкажете. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: От зимно поддържане примерно. Но с числа…, аз не 
съм в Администрацията, за да оперирам с числа. Това ви е съвсем ясно. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Г-н Генчев ще ви каже. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: С г-н Генчев аз после ще се разправям да ми каже. 
Сега вие трябва да ми кажете 2 300 000 от къде са възникнали.  
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Давай, Венера. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Така си разпределихме задачите. Аз с Генчев, а вие 
трябва да ни обясните тука с колегите. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Приключихте ли, г-н Кръстанов? 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Не е лошо г-н Генчев да обясни на всички. Защо само на 
вас? 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Г-жо Аръчкова, вие няколко думи? 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Защо само на вас? 
(Михаил Генчев, от място: Аз …./ не се чува/ …. на сегашното управление няма 
да ставам.) 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Г-н Генчев. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: В Решение № 221 на Общинския съвет имате приложение. 
В приложението, в т. 1 ви са 6 000 000 за „ИНВЕСТБАНК”. Второто ви е ФЛАГ, 
третото ви е цесия. И г-н Кръстанов, вие много добре знаете приоритетите какви 
са за разплащане. Приоритетите за разплащане от облигационния кредит са по 
тези пет показателя, които сме ви дали в приложението.  
(Реплика на Стефан Сабрутев, от място /не се чува.) 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Отворете си Решение № 221. Имате го всички там. 
Цесията е цесия – при което задължението на дадено лице е прехвърлено да си го 
прибере от друго. И ние сме информирали Община Смолян, че тази цесия и тези 
пари няма да ги плащаме на „Титан Клинър”, а ще ги плащаме на Общинска 
банка. На Общинска банка тези средства по цесията ние трябваше да сме 
разплащали в 2014, 2015, а не сме разплащали, защото не сме имали средства по 
сметката. В 2016 година на два пъти се вземат от средствата в местни дейности и 
при зареждане на набирателна сметка на облигационен кредит те си вземат 
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безусловно средствата по цесията. В момента има цесии представени и от 
Консорциум „Светлина”. За никой от вас предполагам, че не е безинтересен и 
факта, че Консорциум „Светлина” в момента и те имат цесиране на техните 
вземания, за които частен съдебен изпълнител ни беше ипотекирал 3 имота, 
жилища и т. н., продадени няколко коли. Много е учудващо, че от общински 
съветници сте казали, че не знаете, че частен съдебен изпълнител ни събира такси 
битови отпадъци. За голямо съжаление този спор и това обяснение две години 
подред, че частен съдебен изпълнител ни събира от най-големите длъжници на 
Община Смолян относно данък сгради и такса битови отпадъци, ги събира през 
ЧСИ. Има и общински съветници, които също са си разплатили задълженията към 
Община Смолян през ЧСИ. Тъй че това не е закононарушение, че някой си взема 
от трето лице парите. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Кажи, че ни информираха постфактум. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Цедентът не прибира парите с наше съгласие.  
СЛАВКА КАМЕНОВА: Моля ви, този спор наистина няма да го водим. 
(Димитър Кръстанов, от място: Реплика.) 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Г-н Захариев? 
МАРИН ЗАХАРИЕВ – зам.-кмет на община Смолян: Едно изречение само. Тука в 
залата малко юристи са останали, мисля, че и г-жа Каменова ще го потвърди. В 
правото има един институт на прихващане на насрещни ликвидни изискуеми 
задължения. Това се е получило най-вероятно. Имайки такива насрещни 
задължения Общинска банка прави това прихващане без наш подпис и без наше 
искане. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Благодаря ви, г-н Захариев. 
(Димитър Кръстанов, от място: Реплика.) 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Реплика, г-н Кръстанов. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Две изречения, благодаря ви, г-жо председател. Г-жо 
Аръчкова, когато започна първия мандат, имаше една цесия към Насърчителна 
банка, която сега се нарича Българска банка за развитие. Там бяха едни средства 
неразплатени към „Титан Клинър”, до колкото си спомням, за зимно поддържане 
главно. Затуй искам всъщност от вас по-нататък да разговаряме в следващи 
заседания за историята на тази цесия, защото тя е много интересна. Като излезнат 
3 300 000 от къде са и по кое време са формирани като задължение, ще стане ясно 
за финансовата стабилност. Страхотна дума на Общината. Това първо. Второ. Не 
твърдете моля ви, вие сте сериозен финансист, че в едно приложение, където са 
подредени приоритетите за разплащания, покриват изискванията на закона. За 
всяко едно разплащане да има решение на Общинския съвет в такъв случай. Не го 
твърдете. Приоритетите са едно, а изричното решение да се похарчат тези пари е 
друго. Приемам разбира се, юридическите основания за това, че в един момент 
цесионерът и цедентът имат едни други права, които загърбват интересите на 
лицето, което първоначално е имало задължение към търговски или друг 
юридически субект. Това е така. За процедурата никой не спори. Въпросът е, че за 
да поставим нещата на здрав коловоз, ние трябва да вземем решение тези 
3 300 000 с лихвите и с каквото, вие пишете „разплатени са”. Трябва да вземем 
решение Общинския съвет, безспорно. 
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ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Може ли да попитам нещо, г-н Кръстанов? За всяко 
плащане на просрочени задължения трябва ли да искам съгласие от Общински 
съвет? 
(Димитър Кръстанов, от място: Разбира се.) 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: За всяко разплащане на текущи задължения трябва ли да 
искаме съгласие на Общинския съвет? 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Г-жо Аръчкова, ще ви насроча лична среща между вас, г-
н Сабрутев и г-н Кръстанов да изясните. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Да, лична среща ще си направим с вас, нямам нищо 
против. Но ако не са заложени в бюджета, задължително. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Мисля, че не е мястото тука да коментираме. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Продължаваме с точка 21. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: А оползотворяването на кредита? Сега са ви останали 
там едни 700 000. Какво, ще ги похарчите без да питате Общинския съвет? Ами те 
са така да се каже… 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Решението на Общинския съвет е за погасяване на 
просрочени задължения. След цесията имате редче с просрочени задължения. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Никъде не става дума за просрочени задължения, а за 
рефинансиране на съществуващ дълг. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Г-н Кръстанов, може ли и аз един въпрос да ви задам? 
Осъжда ни Консорциум „Светлина”, Общинския съвет гласува: няма да ги 
плащате и ние не ги плащаме. Такава ли е вашата логика? 
(От залата: Частен съдебен изпълнител ги прибира.) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Няма такава логика. Няма го този, който ще се 
противопостави смятам в тази зала на влязло в сила съдебно решение. Не говорете 
такива работи. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Ами тогава защо трябва да се консултираме? 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Няма място за декларации. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Тука има много юристи, но има и много опитни хора. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Няма място за декларации на този етап по този повод. 
Моля ви. Приключваме точка 20. 
(Кирил Хаджихристев, от място: Не, не. Как ще сме приключили?) 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Дуплика на г-н Сабрутев и приключваме. 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Уважаема г-жо председател, г-н кмет! Първо искам да 
кажа, че с Решение № 221 от 28.07.2016 г. ние сме дали  разрешение за 
рефинансиране на общински дълг. Останалите средства, само тях ще визирам, 
защото за предходните две се говори достатъчно много. Първо да попитам. 
Погасени ли са средствата към ФЛАГ, защото ако г-жа Аръчкова държи на това, 
че ние сме гласували реда и приоритетите на изплащане, искам да видя всичките 
5-6 задължения към ФЛАГ дали са погасени към днешна дата? Вторият ми въпрос 
е: С останалите 700 000 и нагоре средства ние не сме дали санкция и е прав г-н 
Кръстанов да се разпределят. И на питането на г-жа Аръчкова трябва ли да пита – 
да, трябва да пита. На това, което каза г-н Мелемов ако ни осъдят да кажем 
Консорциум „Светлина” – те могат да се плащат, но ние не сме разрешили от този 
кредит, който е за рефинансиране на общински дълг да разплащаме тези средства. 
Тъй че те могат да си се разплащат от там. Аз не мисля, че тези свободни останали 
700 000… 
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НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Според вашата логика, ако ни осъдят трябва да вземем 
нов кредит, за да платим на „Светлина”? 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Не, вие като гледам имате оборотни средства. Добре стои 
общината, както сам сте заявявали многократно. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Добре стоим, но тези средства са за други дейности. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Г-н Сабрутев, нека да не превръщаме в диалог сесията. 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Добре. И последно, което искам да кажа е, че с този ваш 
отчет става ясно едно. С вашето действие и бездействие, г-н кмете, сте 
превърнали Общината във филиал на фирма „Титан” и свързаните фирми. Само 
на днешното заседание ние видяхме как за последните няколко месеца или година 
средствата, които са влезнали в сметките на фирма „Титан” са над 6 000 000. И 
само не ми обяснявайте, че те са договори, които са били отпред, защото вие 
имахте тази възможност тези договори да ги редуцирате или да ги прекратите. 
Имахте възможност да изберете и други доставчици и строители на сепариращата 
линия. Явно тука всичко това е един омагьосан кръг и ще продължават да текат 
огромни средства. Благодаря! 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Г-н Сабрутев, само едно ще кажа. Аз по принцип не 
коментирам имена на фирми. В правото няма фирма – за тази фирма такова право 
или такъв закон, за друга фирма друго. Когато ставаше въпрос за сепариращата 
инсталация, тогава вие казахте: аз знам кой ще я спечели. Аз ви отговорих: Ако 
участвате, ако кандидатствате, тогава вече можете да говорите. 
(Реплика на Стефан Сабрутев от място /не се чува.) 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Отговорите на г-н Сабрутев, г-жо Аръчкова, се съдържат 
в приложенията. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Затова има институции, където могат да се атакуват и 
условията. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Всички изискуеми задължения към ФЛАГ са погасени. 
(Стефан Сабрутев, от място: Благодаря.) 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Приключихме с точка 20. 
(Кирил Хаджихристев, от място: Защо?) 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Няма гласуване. 
КИРИЛ ХАДЖИРИСТЕВ: Знам, че няма гласуване. Не може ли да се каже 
някакво мнение?  
СЛАВКА КАМЕНОВА: Не видях, че вдигате ръка. Можете. 
КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: Аз искам да върна малко нещата назад. Тука от този 
микрофон лично аз два пъти задавах въпроса сумата, която  е извън 
рефинансирането на заема към „ИНВЕСТБАНК” за какво ще се използва. Чуха се 
поне 3-4 вида погасявания. Най-вероятно сега някои юристи са ходили на 
самоподготовка или на допълнителни курсове и сега след като…. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Това е в азбуката на правото, недейте така. 
КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: След като се получи това прихващане на Общинска 
банка се сетиха сега, че може да стане това. А когато са се водили преговорите за 
този инвестиционен заем предполагам, че в документите, които са, е описано 
точно това. И затова трябваше да се уведоми Общинския съвет. Така че малко се 
съмнявам в прозрачността на решенията, които се вземат от Общинска 
администрация. 
(Димитър Кръстанов, от място: Реплика.) 
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СЛАВКА КАМЕНОВА: Не сте длъжен да вземате реплика. Не е по повод ваше 
изказване. 
(Михаил Генчев, от място: Той има право на реплика.) 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Реплика по повод на неговото. Моля ви, г-н Кръстанов, за 
приключване. 
(Димитър Кръстанов, от място: Как мога да взема реплика по повод на мое 
изказване? Вие направо логиката ще я обърнете така.) 
СЛАВКА КАМЕНОВА: На микрофон, г-н Кръстанов. Моля ви. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Вземам реплика по повод изказването на инж. 
Хаджихристев. И не можете да ми откажете. Благодаря ви.  
СЛАВКА КАМЕНОВА: Нищо не мога да ви откажа. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Уважаеми колеги! Тука много юристи как се извършва 
прихващане. Къде е преведен кредитът от 10 милиона? По сметка на Общината в 
Общинска банка. Нали така? Така ли е? 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Вие имате реплика, а не въпрос. 
(Реплика на Михаил Генчев, от място /не се чува.) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Така е. Затуй считам, че е изключително състоятелно. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Може би едно обучение по Закона за задълженията и 
договорите няма да е излишен за целия Общински съвет. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Прихващането е преднамерено и никой не може да го 
отрече. 

 
ПО ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Приемане на 
становище за опрощаване на дължими държавни вземания от Нина 
Костадинова Жайгарова. 

Докладва: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян 
 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Това е постъпило от Администрацията на Президента. По 
процедура Общинският съвет трябва да изрази становище. Предложението на 
Общинска администрация, вносител г-н Мелемов. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Няма какво да добавя. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Да се изрази положително становище. Откривам 
дискусия по т. 21. От комисиите не са постъпили други предложения. Дискусия? 
Говорим за Нина Жайгарова. Ако няма други разисквания, да прекратим 
разискванията. В залата са 19 общински съветници. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 19, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Прекратяваме разискванията по т. 21. Поименен вот. 
 

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

 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Резултат? 
(Виолета Бояджиева: 19 „за”, без „ против” и „ въздържали се”.) 
СЛАВКА КАМЕНОВА: С 19 „за”, без „против” и „въздържали се”, приема се 
решението по т. 21. 
 
 

Общинският съвет на основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация във връзка с чл.98, т.12 от 
Конституцията на Република България прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
№ 317 

 
 I. Изразява положително становище за опрощаване на дължими суми 
представляващи данъчни задължения свързани с данък недвижимо имущество и 
такси битови отпадъци,  от Нина Костадинова Жайгарова, в общ размер на 605,43 
/словом шестстотин и пет лева и четиридесет и три стотинки/.  

II.  Възлага на председателя на Общински Съвет – Смолян да изпрати 
преписката и настоящето решение на Администрацията на Президента за 
окончателното и разглеждане. 

 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Колеги, да изберем председателстващ по следващите 
точки, тъй като съм вносител. Г-н Кръстанов, имате ли готовност да 
председателствате? 
(Димитър Кръстанов, от място: Ако ми дадете книжа, да.) 
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СЛАВКА КАМЕНОВА: Колеги, който е съгласен да възложим функциите на 
председателстващ на г-н Кръстанов, моля да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 18, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Уважаеми колеги, благодаря ви за вниманието и за 
изчакването. Преминаваме към 22-ра точка, която внася Председателят на 
Общинския съвет – г-жа Славка Каменова. 
 
 
ПО ДВАДЕСЕТ И ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Привеждане строежа 
на приетите от Общински съвет - Смолян наредби в съответствие с чл.24 ал.2 
от Указ № 883 от 24.04.1974 г. за прилагане на Закона за нормативните 
актове. 
Докладва: Славка Каменова – Председател на Общински съвет - Смолян 
 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Аз съм много силно развълнуват от обстоятелството, 
че през  тази година, по това същото време съм служил в едно известно поделение 
на Втора армия, управлявайки една голяма бойна машина и имайки мустаци 52 
милиметра, който се интересува от това. Разбира се, това е безинтересно. Това е 
така да се каже за разреждане на атмосферата. Г-жо Каменова, имате думата като 
вносител да ни обясните как този указ от 1974 година ви е мотивирал да поискате 
привеждане строежа на актовете в съответствие с него. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Уважаеми колеги, с една забележка. Съобразихме се с 
констатацията, която сте направили по време на комисиите. Получило се е 
дублиране в две от номерациите при начина на копиране. Поправена е 
техническата грешка. Номерирането е извършено последователно. Знаете, по 
Закона за нормативните актове и Указът за неговото прилагане, това са стари 
нормативни актове, които във времето са променяни, но са определено стабилни 
нормативни актове, наредбите се изговарят по принцип когато се каже Наредба № 
1 се знае, че това е Наредбата за опазване на обществения ред. Съгласно чл. 24 от 
този Указ всяка една от наредбите съдържа, то не е и право на преценка, не е 
казано, че може да има номера. Те просто трябва да имат номера. И затова така 
направихме с Общинска администрация един бърз преглед на всички наредби, 
подредихме ги по важност, по години на приемане. И всъщност ние променяме 
първото решение, с което е приета наредбата, в последствие те са изменяни и 
допълвани, но основно наредбата е приета с акта, който съм посочила в 
решението. Мисля, че така ще сложим една прегледност в нашите нормативни 
актове и ще улесним тяхното ползване. Това е, което имам да допълня. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви! Уважаеми колеги, по всички 24 точки от 
проекта за решение моля за отношение, въпроси, становища и изказвания. Много 
трудно е така на прима виста да се вникне в конкретното съдържание на всяка 
точка, тъй като това е един много голям обем работа. Бих казал, че сега ни е 
трудно да преценим, който не се е запознал като мене предварително със 
съдържанието, но да се надяваме, че нещата са огледани достатъчно прецизно. Не 
виждам желаещи да вземат отношение. Прекратяваме разискванията. Моля да 
гласуваме. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 19, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0. 
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ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Прекратихме разискванията. Преминаваме към 
гласуване на проекта за решение. Моля колегите, които са съгласни с 
предложения проект за решение да гласува явно, с вдигане на ръка. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 20, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Решението е прието. Преминаваме към следващата 
точка от дневния ред. 
 

Общинският съвет на основание чл.21 ал.2 от ЗМСМА прие 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
№ 318 

 
1.  Изменя и допълва решение № 29/ 18.12. 2015 г. на ОбСъвет- Смолян, с 

което е приета  Наредба за определянето и администрирането на 
местните такси и цени на услуги в Община Смолян , като в заглавието на 
наредбата  добавя „№ 2“ 

2. Изменя и допълва решение № 351 / 15.10.2009 г. на ОбСъвет- Смолян, с 
което е приета Наредба за определяне размера на местните данъци на 
територията на Община Смолян , като в заглавието на наредбата  добавя 
„№ 3“ 

3.  Изменя и допълва решение № 666/11.05.2011 г.,на ОбСъвет- Смолян, с 
което е приета Наредба за реда за придобиване , управление и 
разпореждане с общинско имущество, като в заглавието на наредбата 
добавя „№ 4“  

4. Изменя и допълва решение № 203/ 25.02.2005 г. на ОбСъвет- Смолян, с 
което е приета Наредба за условията и реда за установяване на жилищни 
нужди, настаняване под наем и продажба на жилища – общинска 
собственост, като в заглавието на наредбата добавя „№ 5“  

5.  Изменя и допълва  решение № 247/ 01.09.2016 г. на ОбСъвет- Смолян, с 
което е приета Наредба за условията и реда за записване, отписване и 
преместване на децата в общинските детски градини на територията на 
Община Смолян , като в заглавието на наредбата добавя „№ 6“ 

6. Изменя и допълва решение № 280/ 20.10. 2016 г.на ОбСъвет- Смолян, с 
което е приета 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 , като в заглавието на 
наредбата добавя „№ 7“ 

7. Изменя и допълва решение  № 1130 / 10.09.2015 г.на ОбСъвет- Смолян, с 
което е приета Наредба за създаване и функциониране на обществени 
съвети в Община Смолян, като в заглавието на наредбата добавя „№ 8“  

8. Изменя и допълва решение  № 711/ 27.06.2014 г. на Общински съвет- 
Смолян, с което е приета Наредба за управление на отпадъците в 
Община Смолян  , като в заглавието на наредбата добавя „№ 9“  
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9. Изменя и допълва решение № 630/ 20.03.2014 г. на ОбСъвет- Смолян, с 
което е приета Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна 
бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, 
изпълнение и отчитане на бюджета на Община Смолян, като в 
заглавието на наредбата добавя „№ 10“ 

10.  Изменя и допълва решение № 533/ 21.11.2013 г.на ОбСъвет- Смолян, с 
което е приета Наредба за предоставяне на финансови средства от 
бюджета на Община Смолян за финансиране/съфинансиране на 
младежки инициативи и проекти  на организации с дейност в сферата 
на младежките дейности, като в заглавието на наредбата добавя „№ 11“ 

11.  Изменя и допълва решение № 436/ 25.07.2013 г. на ОбСъвет- Смолян, с 
което е приета Наредба за критериите, реда и условията за финансово 
подпомагане на спортните клубове в Община Смолян, като в заглавието 
на наредбата добавя „№ 12“ 

12.  Изменя и допълва решение № 405/ 27.06.2013 г. на ОбСъвет- Смолян, с 
което е приета Наредба за принудителното изпълнение на заповеди за 
премахване на незаконни строежи или части от тях от Община Смолян , 
като в заглавието на наредбата добавя „№ 13“ 

13.  Изменя и допълва решение № 145/ 19.07.2012 г. на ОбСъвет- Смолян, с 
което е приета Наредба за придобиване, регистрация, притежаване, 
отглеждане и контрол на кучетата на територията на Община Смолян, 
като в заглавието на наредбата добавя „№ 14“ 

14.  Изменя и допълва решение № 144/ 19.07.2012 г. на ОбСъвет- Смолян, с 
което е приета Наредба за условията и реда за упражняване на правата 
на собственост на общината в търговски дружества с общинско участие 
и общински предприятия , като в заглавието на наредбата добавя „№ 15“ 

15.  Изменя и допълва решение № 706/ 23.06.2011 г. на ОбСъвет- Смолян, с 
което е приета Наредба за обектите и елементите на градското 
обзавеждане по  чл.56 от ЗУТ, за рекламите, информационните и 
монументално – декоративни елементи и за рекламната дейност на 
територията на Община Смолян, като в заглавието на наредбата добавя 
„№ 16“ 

16. Изменя и допълва решение № 116/30.07.2008г. на ОбСъвет- Смолян, с което 
е приета Наредба за реда за принудително изпълнение на заповеди за 
премахване, ремонтиране, преобразуване, заздравяване, обезопасяване, 
хигиенизиране и естетезиране на строежи или части от тях от органите 
на Община Смолян , като в заглавието на наредбата добавя „№ 17“  

17. Изменя и допълва решение № 115/30.07.2008 г.на ОбСъвет- Смолян, с което 
е приета  Наредба за управление на общинските пътища в Община 
Смолян, като в заглавието на наредбата  добавя „№ 18“ 
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18.  Изменя и допълва решение № 94/26.06.2008 г- на ОбСъвет- Смолян, с което 
е приета Наредба за опазване на околната среда на територията на 
Община Смолян , като в заглавието на наредбата добавя „№ 19“ 

19. Изменя и допълва решение № 649/ 28.06.2007 г. на ОбСъвет- Смолян, с 
което е приета Наредба за управление на Община Смолян при бедствия 
и аварии , като в заглавието на наредбата добавя „№ 20“ 

20. Изменя и допълва решение № 638/ 08.06.2007 г. на ОбСъвет- Смолян, с 
което е приета Наредба за устройство и управление на гробищните 
паркове на Община Смолян, като в заглавието на наредбата добавя        
„№ 21“ 

21. Изменя и допълва решение № 593/24.07.2007 г. на ОбСъвет- Смолян, с което 
е приета Наредба за условията и реда за провеждане на обществено 
обсъждане на проекти по Закона за общинския дълг , като в заглавието 
на наредбата добавя „№ 22“ 

22.  Изменя и допълва решение № 549/ 29.01.2007 г. на ОбСъвет- Смолян, с 
което е приета Наредба за съхранение на ландшафта при управление на 
земните маси на територията на Община Смолян , като в заглавието на 
наредбата добавя „№ 23“ 

23. Изменя и допълва решение № 294/ 24.09.2001 г.- на ОбСъвет- Смолян, с 
което е приета Наредба за предоставяне на общински концесии , като в 
заглавието на наредбата добавя „№ 24“ 

24. Изменя и допълва решение № 123/ 07.06.2000г. на ОбСъвет- Смолян, с което 
е приета Наредба за организацията и управлението на общинските 
пазари на територията на Община Смолян , като в заглавието на 
наредбата добавя „№ 25“ 

 
ПО ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Ново обсъждане на 
решение № 279/20.10.2016 година, взето на заседание на Общински съвет – 
Смолян, състояло се на 20.10.2016г., с което е обявено, че не се приема 
предложението за приемане на Наредба за изменение и допълнение на 
Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на 
Община Смолян. 
Докладва: Славка Каменова – Председател на Общински съвет - Смолян 
 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Отново вносител е Председателят на Общинския съвет 
г-жа Славка Каменова. Моля вносителя! 
СЛАВКА КАМЕНОВА: За уточнение, при обявяване на резултата от гласуването, 
което беше извършено поименно, подвеждането при обявяването на резултата е 
във връзка с това, че гласувахме и се бяхме фокусирали върху размера на данъка, 
който е в основата на дискусията. На практика ние променяме Наредбата, която 
беше подложена и на публично обсъждане, а гласуването на наредбите се 
извършва по реда на чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 27, ал. 3 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация и е трябвало да обявим още тогава, че 
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решението е прието на практика. Но с оглед на това, че е извършено поименно 
гласуване, преписката ни се връща за ново обсъждане,  при  което да се извърши 
явно гласуване.  
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: И сега трябва да извършим прегласуване. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Отделно от това, в заповедта, с която ни се връща 
решението за ново обсъждане Областният управител прави една отметка, че срока 
30 септември трябва да се съпостави със срока 31 октомври, тъй като в Закона чл. 
61 ф, прави едно препращане от ал. 3 към ал. 1, тогава когато Общинския съвет е 
длъжен, тоест с новата разпоредба е длъжен да определи данъка върху 
таксиметровите превози до 31 октомври, при условие, че не го изпълни през 
следващата година се използва базата от предходната година. Тъй като това е нов 
данък, ние нямаме база предходна година, в предходната разпоредба с оглед 
оперативна бързина, функционална, законодателят е казал, че трябва да се 
определи данъка до 30 септември, но няма препращане към друго приложение. 
Затова Областният управител ни обръща внимание, че трябва да съобразим 
основния срок – срокът, който е в основния текст на закона. Този срок на езика на 
правниците е един инструктивен срок – 30 септември, не е преклузивен по 
смисъла, както е разписан. Това просто като вметка съм длъжна да го обясня и че 
не сме в нарушение и в момента, защото сме във „висящо” производство по 
приемане на това решение. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви, г-жо Каменова! Уважаеми колеги, 
преминаваме към разисквания. Има ли желаещи да вземат отношение по този 
въпрос? Не виждам желаещи да се изкажат. Предлагам ви да прекратим 
разискванията. Моля колегите, които са съгласни, да гласуват с вдигане на ръка. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 21, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Прекратихме разискванията. Преминаваме към 
гласуване на проекта за решение. Моля колегите, които са съгласни, да подкрепим 
проекта за решение с вдигане на ръка. Моля, обявете резултата. 
 (Виолета Бояджиева: Успях да преброя 16 „за”, „ против” няма, „ въздържал 
се” 1) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Колеги, дали се налага да прегласуваме това решение? 
(Виолета Бояджиева: Или някой не е гласувал или много бързо е спуснал ръката 
си.) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Разбира се, съвсем нормално е да има колеги, които не 
участват в гласуването. Това е тяхно право. Уважаеми колеги, ако не възразявате, 
нека да прегласуваме проекта за решение. Само да задържим ръцете. Моля 
колегите, които са „за” проекта за решение по т. 23, да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 20, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Решението по т. 23 се приема. 
 

Общинският съвет на основание чл.45, ал.9, предл. 2 - ро, във връзка с чл. 27 
ал. 3 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
№ 319 

 
Изменя  решение № 279  / 20.10.2016 г. както следва: 
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На основание чл. 27 ал.3 във връзка с чл.21 ал.2 от ЗМСМА  приема 
предложението за приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата 
за определяне размера на данъците на територията на Община Смолян. 

 
ПО ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Отмяна на 
решение № 272/20.102016 година , с което Общински съвет – Смолян е 
определил позицията на Община Смолян при участието й в извънредно 
заседание на Общото събрание на Асоциацията по В и К на обособена 
територия Смолян. 
Докладва: Славка Каменова – Председател на Общински съвет - Смолян 
 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Отново докладна записка от Председателя на 
Общинския съвет г-жа Славка Каменова. Моля, г-жо Каменова! 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Уважаеми колеги, става дума за решението, с което 
Общинския съвет трябваше да даде мандат на кмета на община Смолян да гласува 
по определен начин по първа и втора точка от решението в диспозитива и по трета 
точка да се упълномощи формално кмета да участва в заседанието. Спомняте си, 
че тогава гласувахме явно първите две точки, с които се определяше мандата, 
трета точка по т. 15 от чл. 21 поименно. Областният управител е счел, че и трите 
точки трябва да се гласуват по т. 15, поименно. И затова ни връща решението за 
ново обсъждане. Тъй като междувременно е проведено извънредното Общо 
събрание, става безпредметно. Тоест пак на правен език това означава, че липсва 
правен интерес от приемане на ново решение с такова гласуване. С поименно 
гласуване предлагам да отменим изцяло онова решение, което сме взели. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Уважаеми колеги, разисквания? Моля за отношение. Г-
н Кирил Хаджихристев. 
КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: Наистина съм съгласен с това, което каза г-жа 
Каменова, но в крайна сметка ние ако отменим това решение, какво остава тогава, 
че сме взели? 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Така или иначе ние не бяхме приели… 
КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: Да, не сме приели. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Упълномощихме само Мариана Цекова да присъства. 
Това беше. Ние трябва да го отменим сега, защото е отпаднал правния интерес. 
КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: И правният интерес, но и заседанието е минало. Това 
е един казус, който утре или в други ден някой ще попита вие сте приели нещи, 
после сте го отменили… 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Това е по закон. Чл. 49 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация ни дава такива правомощия. Няма 
нищо притеснително, г-н Хаджихристев. Това са нашите правомощия. Ние можем 
да го изменим, да го отменим. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Не мога да си дам думата, но ще споделя 
аргументацията на г-н Хаджихристев. Факт е, че ние сме приели едно решение, с 
което сме изразили воля. Сега вие искате от нас да си отменим тази воля. Няма 
логика. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Какво предлагате?  
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ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Аз не предлагам нищо, защото в момента 
председателствам заседанието. Моля колегите за отношение. 
КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: Аз мога да предложа, тъй като става въпрос дали 
поименно или явно гласуване.  
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Безспорно. 
КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: С явното гласуване да потвърдим нашата позиция, 
която е била тогава. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Правите предложение различно от това, което съм 
внесла. Дайте какво решение да се гласува по тази докладна. 
КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: Решението, че не сме съгласни с участието… 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Но не можем явно. Трябва поименно да го потвърдим. 
КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: Да, поименно. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Уважаеми колеги, нека да се задълбочим върху 
предмета на нашето обсъждане, а то е да приемем ли проекта за решение, който 
ние внесен от уважаемата г-жа Каменова, която е председател на нашия 
Общински съвет. Ние имаме няколко възможности – да го подкрепим, обаче само 
поименно, да гласуваме против или да се въздържим. Това е конкрукцията, която 
трябва да следваме по законите, регламентиращи нашата дейност като колективен 
орган за местно самоуправление. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Ако приемем предложението на г-н Хаджихристев, ние 
ще потвърдим едно незаконосъобразно решение. 
(Михаил Генчев, от място: Защо да е незаконосъобразно?) 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Ако го потвърдим, ние потвърждаваме решението и за 
начина, по който е прието и за резултата от гласуването. Категорично не съм 
съгласна. 
(Салих Аршински, от място: Може ли да взема думата?) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Разбира се! Заповядайте, г-н Аршински. 
САЛИХ АРШИНСКИ: Уважаеми г-н председателстващ, уважаеми колеги! Може 
би тук проблемът е, че тази точка влезна само няколко преди заседанието на В и 
К. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: В същия ден. 
САЛИХ АРШИНСКИ: В същия ден. Това не е само в Община Смолян. Дори 
други общини разбраха от мен, че има такава точка. Отварям една скоба, друга е 
темата дали това е умишлено или не направено от страна на В и К. Но тук съм 
съгласен с г-жа Каменова. Няма правна необходимост, тоест предпоставка, да 
гласуваме решение за нещо, което вече в правния мир е приключило. Това  
заседание е минало. Каквото и да вземем като решение, датата на заседанието е 
свършила. Трябва да са взети някакви решения. Просто това е едно решение, 
което виси в пространството.  
СЛАВКА КАМЕНОВА: На практика ние ще отменим само упълномощаването на 
г-жа Цекова. 
САЛИХ АРШИНСКИ: Може би като фактология г-н  Хаджихристев е прав, но от 
правна гледна точка г-жа Каменова с основание предлага да бъде отменено 
решението. Дори да го потвърдим, то не влече никакви последствия.  
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви, г-н Аршински. Г-н Хаджихристев, 
отново реплика. 
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КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: Решението по точката: Не дава мандат на кмета на 
община Смолян..” 
СЛАВКА КАМЕНОВА: За онова заседание. 
КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: Да. Ако ние сега си отменим това решение, означава 
ли, че сме му дали мандат? 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Поради липса на правен интерес.. 
(Михаил Генчев, от място: Означава.) 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Няма такова нещо. Категорично няма. 
(Михаил Генчев, от място: Както беше и с дълга.) 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Недейте! Отвличате вниманието в съвсем погрешна 
посока. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Напротив.  
СЛАВКА КАМЕНОВА: Вижте мотива на решението. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Ние с вас не определяме посоката, определят я 
общинските съветници. Уважаеми колеги, продължаваме обсъждането. Интересна 
е тезата. Всяка целенасочена човешка дейност целесъобразно протича във времето 
и пространството. Сега се оказва, че ние във времето сме се дистанцирали от 
предмета на вземане на решение. Но това съвсем не означава, че ние не искаме 
към онзи момент да препотвърдим своята позиция. Затова става дума. Нали така, 
г-н Хаджихристев? 
(Михаил Генчев, от място: Точно обратното. Ние сега трябва да си 
препотвърдим онова решение. Какво друго решение ще вземаме?) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Моля да ме извините, че вземам отношение в 
дискусията. 
(Михаил Генчев, от място: Трябва да го препотвърдим с поименно гласуване.) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Г-н Генчев, заповядайте на микрофон. Арх. Тодоров, 
имате думата. 
АНТОН ТОДОРОВ: Щом губим толкова време, за да вземем едно решение, което 
е безсмислено, правете сметка как работи този Общински съвет. 
(От залата: Абсолютно.) 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Съвсем други са подбудите, г-н Тодоров. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Моля ви се, моля ви се. Тука нещата са много 
сериозни. Да не се обвиняваме по такъв начин. Всеки има право на позиции. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Така е. 
(Петър Мирчев, от място: Нека да пристъпим към гласуване.) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Г-н Генчев, имате думата. 
МИХАИЛ ГЕНЧЕВ: Не искам да бъда подбудител. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Отказвате се от думата, г-н Генчев. Продължаваме ли 
дискусията или я прекратяваме, колеги? Има ли още желаещи да вземат 
отношение? Не виждам. Предлагам ви да прекратим разискванията. Задръжте, ако 
обичате, ръцете. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 20, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Прекратихме разискванията. Преминаваме към 
гласуване на проекта за решение, който е внесен. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Предложението на г-н Хаджихристев за потвърждаване 
на решението. 
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ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Г-н Хаджихристев, формално преди да преминем към 
гласуване, ви моля да конкретизирате вашето предложение, тъй като с вота си  
при поименното гласуване всеки един от нас ще изрази своето отношение към 
проекта, който ни е внесен. Примерно ако има отрицателен вот, ние ще влезем в 
хипотезата, която вие предлагате да потвърдим. 
КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: Тъй като е върнато решението затова, че не е 
гласувано поименно. Нали така? Моето предложение е да се гласува поименно. 
Така, както са изразили в явното гласуване всички общински съветници своята 
позиция, за да се потвърди това, че не даваме мандат на кмета да участва в това 
заседание. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: По същество вие формирате… 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Само с една забележка, че и трите решения, трите 
диспозитива с поотделно гласуване. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Да. По същество вие правите предложение за ново 
решение, извън решението, което се предлага от г-жа Каменова. В такъв случай ви 
моля да ми предадете трите точки, които трябва да гласуваме поименно една по 
една, за да ги подложа на гласуване преди основното  предложение. Тъй като 
прекратихме разискванията, уважаеми колеги, приемаме това, което правим в 
момента за уточнение във връзка с процедурата на гласуване.  
(Михаил Генчев тихо се смее от място.) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Г-н Генчев, моля да се концентрирате върху  задачата, 
която ни предстои. Не виждам, но усещам какво става там. 
(Михаил Генчев, от място: Толкова сме концентрирани и предизвиква голям смях 
у мен това, което се случва.) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Уважаеми колеги, такива са правилата. Това не е 
въпрос на желание или нежелание, на разбиране или неразбиране. Такива са 
правилата. Ръководителят на групата на КРОС, инж. Кирил Хаджихристев 
направи предложение да си препотвърдим решението.  
(Михаил Генчев, от място: Точно така.) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: И аз го подлагам на гласуване преди основното 
предложение, което е направила г-жа Каменова в нейната докладна записка. 
Такива са правилата. Моето лично отношение и на колегите ми в случая няма 
никакво отношение за това. Това е обективният подход при демократичните 
процедури. И така. Решение № 272, което обсъдихме преди малко се състои от три 
отделни точки. Предлагам по трите точки да гласуваме поименно, както е 
предложено. Отделен е въпроса дали то ще влезе в сила и какви правни последици 
ще породи. Както стана ясно от дистанция на времето… 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Както казваше един виден юрист: „Плясък във въздуха”. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Първо процедура. Заповядайте. 
САЛИХ АРШИНСКИ: Първо предлагам да се гласува дали предложението на г-н 
Хаджихристев да бъде подлагано на гласуване или не, с цел пестене на 
парламентарно време. 
(Михаил Генчев, от място: То го има, трябва да го гласуваме.) 
САЛИХ АРШИНСКИ: Председателят на Общинския съвет, съгласно Закона за 
местно самоуправление, след връщане на решение от областен управител е в 
правото си да го подложи на прегласуване или да поиска неговата отмяна. От тази 
гледна точка законът стои преди вътрешните правилници. 



 64

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Уважаеми колеги, това го приемам като процедура, 
която мотивира определено поведение при гласуването. Но председателстващия 
заседанието на Общинския съвет не може да игнорира предложение, направено от 
общински съветник. Той има само една възможност, г-жо председател, ако 
разрешите, да го предложи за гласуване. Да го предложи за гласуване на колегите 
си общински съветници, които със своята компетентност, воля и целеустременост, 
да вземат подобаващо решение.  
СЛАВКА КАМЕНОВА: Съвсем нарушихме закона, защото сме в режим на 
гласуване и разисквания не се допускат. Какво правим? 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Подлагам на гласуване предложението, което направи 
общинският съветник Кирил Хаджихристев. След което ще подложа на гласуване 
основното предложение. Г-н Мирчев, надявам се, че нямате възражения. Чета, тъй 
като нямате пред себе си текста на Решение № 272. Чета първа точка: „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.” Моля, уважаеми колеги, гласуваме поименно точка първа. 
 

Поименно гласуване на т. 1 от Решение № 272/20.10.2016 г.: 
1. Анита Чолакова    – отсъства 
2. Антон Тодоров     – отсъства 
3. Валентин Кюлхански    – отсъства 
4. Валентин Цолов    – отсъства 
5. Данчо Киряков    – отсъства 
6. Димитър Кръстанов    – „за” 
7. Димитър Николов    – „против” 
8. Екатерина Гаджева    – „против” 
9. Елисавета Лободова    – „за” 
10. Ивайло Халваджиев    – „против” 
11.  Иван Пищалов    – „за” 
12.  Илия Томов     – „за” 
13.  Кирил Асенов     – отсъства 
14.  Кирил Хаджихристев   – „за” 
15.  Коста Начев     – „за” 
16.  Костадин Василев    – „въздържал се” 
17.  Мария Семерджиева    – „против” 
18.  Марияна Методиева    – отсъства 
19.  Милен Журналов    – „против” 
20.  Милен Пачелиев    – „за” 
21.  Михаил Генчев   – „за” 
22.  Михаил Гунчев    – „против” 
23.  Петър Мирчев    – „против” 
24.  Салих Аршински   – „против” 
25.  Славка Каменова   – „против” 
26.  Стефан Сабрутев   – „за” 
27.  Стоян Иванов    – отсъства 
28.  Филип Топов    – отсъства 
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29.  Юлия Кисьова    – „против” 
 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Моля да обявите резултата след като сте готова, г-жо 
Бояджиева. 
(Виолета Бояджиева: „ За” 9, „ против” 10, „ въздържал се” 1.) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Предложението не се приема. Практически отпада 
необходимостта да гласуваме втора и трета точка. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Защо? 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Защото след като не приемаме първа, която е 
същностна и последователна, определя отношението, безсмислено е общо взето да 
гласуваме. Уважаеми колеги, преминаваме към гласуване на основното 
предложение. Позволявам си да ви напомня, че основното предложение, проектът 
за решение отменя Решение № 272, взето на заседание и така нататък. Имате го в 
електронен формат и на хартиен носител. Моля поименно гласуване, уважаеми 
колеги. 
(Михаил Генчев, от място: Хайде сега да видим какво ще стане.) 
 

Поименно гласуване на проекта за решение по т. 24 от дневния ред: 
1. Анита Чолакова    – отсъства 
2. Антон Тодоров     – отсъства 
3. Валентин Кюлхански    – отсъства 
4. Валентин Цолов    – отсъства 
5. Данчо Киряков    – отсъства 
6. Димитър Кръстанов    – „против” 
7. Димитър Николов    – „за” 
8. Екатерина Гаджева    – „за” 
9. Елисавета Лободова    – „въздържала се” 
10. Ивайло Халваджиев    – „за” 
11.  Иван Пищалов    – „против” 
12.  Илия Томов     – „против” 
13.  Кирил Асенов     – отсъства 
14.  Кирил Хаджихристев   – „против” 
15.  Коста Начев     – „против” 
16.  Костадин Василев    – „за” 
17.  Мария Семерджиева    – „за” 
18.  Марияна Методиева    – отсъства 
19.  Милен Журналов    – „за” 
20.  Милен Пачелиев    – „против” 
21.  Михаил Генчев   – „против” 
22.  Михаил Гунчев    – „за” 
23.  Петър Мирчев    – „за” 
24.  Салих Аршински   – „за” 
25.  Славка Каменова   – „за” 
26.  Стефан Сабрутев   – „против” 
27.  Стоян Иванов    – отсъства 
28.  Филип Топов    – отсъства 
29.  Юлия Кисьова    – „за” 
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ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Моля да отбележите, г-жо Бояджиева и да докладвате 
резултата. 
(Виолета Бояджиева: 11 „за”, „ против” 8, „ въздържали се” 1.) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: 11 „за”, „ против” 8, „въздържали се” 1. Решението не 
се приема, уважаеми колеги. Благодаря ви за вниманието, за ангажираността и за 
изключително ценните изказвания, които направихме по тези сложни юридически 
схеми. 
 

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 
№ 320 

 
Не приема предложението за отмяна на решение № 272, взето на 

заседанието на Общински съвет - Смолян, състояло се на 20.10. 2016 г. 
 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Поради изчерпване на дневния ред, закривам 
заседанието. 
 
 (Заседанието на Общинския съвет беше закрито в 11.45 часа) 
 
 
СЛАВКА КАМЕНОВА 
Председател на Общински съвет – Смолян 
 
 
Изготвил протокола, 
Анелия Кехайова - главен специалист  
в сектор „ Административно обслужване” към Дирекция „ АИО и ОМП”  
 


