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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 
№ 20 

 
Днес, 16.12.2016 година, от 10.00 часа, в заседателната зала на Община 

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

Присъстваха: 27 общински съветници. 
Отсъстваха: Салих Аршински и Филип Топов. 
Заседанието беше открито и ръководено от председателя на Общинския 

съвет – Славка Каменова. 
 
СЛАВКА КАМЕНОВА – председател на Общински съвет - Смолян: Добро 
утро! Имаме ли готовност да започнем? Моля общинските съветници да заемат 
местата си за проверка на кворума. Г-жо Бояджиева, в залата присъстват? 
(Виолета Бояджиева – гл. експерт в дирекция „ АИО и ОМП”: В залата 
присъстват 24 общински съветници.) 
СЛАВКА КАМЕНОВА: В залата присъстват 24 общински съветници. 
Постъпили са уведомления от двама общински съветници – г-н Топов и г-н 
Аршински. Към момента отсъстват г-н Асенов, г-н Киряков, г-н Журналов. 
Имаме законов кворум, 24 общински съветници. Откривам заседанието на 
Общинския съвет. Колеги, пред вас е проектът за дневен ред. Има ли 
предложения по проекта за дневен ред? Допълнения, изключения? Който е 
съгласен, моля да гласува проектът за дневен ред да стане дневен ред. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 24, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Приема се проектът за дневен ред като дневен ред. 
 

 
Д Н Е В Е Н  Р Е Д:  

 
1. Кандидатстване на Община Смолян по Оперативна програма „Развитие на 

човешките ресурси” 2014-2020г., Приоритетна ос 2 „Намаляване на 
бедността и насърчаване на социалното включване“, Процедура: 
BG05M9OP001-2.006 „Развитие на социалното предприемачество “. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
 

2. Обезпечаване на авансово плащане по допълнително споразумение към 
договор за безвъзмездна помощ BG04-02-03-038-014/18.08.2015 г., по 
Програма BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия“, 
финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо 
пространство 2009-2014, за предоставяне на допълнително безвъзмездно 
финансиране за изпълнението на проект  „Прилагане на мерки за 



 2

енергийна ефективност чрез използване на възобновяема енергия в три 
детски градини на територията на община Смолян“. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
 

3. Приемане на Стратегия за развитие на социални услуги в Община Смолян 
2016-2020 г. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
 

4. Приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги в Община 
Смолян за 2017 г. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
 

5. Приемане на план – сметка за приходите и разходите от такса битови 
отпадъци в Община Смолян през 2017 година. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
 

6. Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №2 за 
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в 
Община Смолян. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
 

7. Определяне броя на таксиметровите автомобили, обслужващи Община 
Смолян, максимални цени за таксиметров превоз на пътници за 2017 
година и утвърждаване образец на холограма и стикер. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
 

8. Дарение на парични средства за нуждите на НУФИ „Широка лъка“. 
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

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

имат право на транспортни разходи. 
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 
10. Разрешение за изработване на Подробен устройствен план – парцеларен 

план и устройствена план - схема за обект : „Кабелна линия 20 Kv, ВЕЦ  
Хубча – ВС Соколовци и кабелна линия ниско напрежение от МТП 
Помпена Хубча до кантон ОПУ в землището на с.Соколовци и с. Бостина, 
Община Смолян, обл. Смолян”. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
 

11. Разрешение за изработване на Подробен устройствен план – парцеларен 
план и устройствена план - схема за обект : „Кабелна линия 20 Kv и 
кабелни линии ниско напрежение в село Виево, Община Смолян”. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
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12. Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за 
регулация и застрояване за поземлен имот с идентификатор 49014.17.17 в 
местност „Марецко” в землището на с. Момчиловци. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
 

13. Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за 
регулация и застрояване за поземлени имоти с идентификатори 
02782.4.620 и 02782.4.533 местност „Балакчицко” землището на с. Горна 
Арда и части от поземлени имоти с идентификатори 04100.503.178 и 
04100.503.122 , землището на с. Билянска. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
 

14. Одобряване на Подробен устройствен план – парцеларен план за обект: 
„Външен водопровод към конна база в УПИ І – 20522 в кв.43 по плана на 
село Левочево”.   

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
 

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

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
 

16. Продажба на общински жилищен имот – К.Хаджиев. 
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 
17. Продажба на общински жилищен имот – А.Чонгов. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
 

18. Продажба на общински жилищен имот – В.Мачокова. 
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 
19. Изкупуване на недвижим поземлен имот с идентификатор 68000.502.270 

по кадастралната карта на гр. Смолян на основание чл.199 от ЗУТ във 
връзка с чл. 33 от ЗС. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
 

20. Предоставяне на безвъзмездно право на ползване  на Съюза на учените в 
България, помещения частна общинска собственост по реда на Закона за 
общинската собственост. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
 
21. Отдаване под наем на имот общинска собственост по реда на Закона за 

общинската собственост.   
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
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22. Сключване на предварителен договор по реда на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от 
ЗУТ за част от поземлен имот с идентификатор 67653.917.79 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
 

23. Сключване на предварителен договор по реда на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от 
ЗУТ с Незабравка Миткова Петева, Петьо Ясенов Асенов, Митко Ясенов 
Асенов. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
 

24. Сключване на предварителен договор по реда на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от 
ЗУТ за част от поземлен имот с идентификатор 67653.916.8 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
 

25. Обявяване на общински имот от публична общинска собственост в частна 
общинска собственост. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
 
26. Приемане на Годишна програма за управление  и разпореждане с имоти – 

общинска собственост за 2017 г. 
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

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

от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и 
допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи 
/ЗИДЗСПЗЗ/ 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
 
28. Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 за 

осигуряване на обществения ред на територията на община Смолян, 
приета с Решение № 64 от 18.02.2016 г. на Общински съвет - Смолян 

ДОКЛАДВА: Сл. Каменова – председател на Общински съвет 
 

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Кандидатстване на Община Смолян 
по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., 
Приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното 
включване”, Процедура: BG05M9OP001-2.006 „Развитие на социалното 
предприемачество”. 

Докладва: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян 
 
СЛАВКА КАМЕНОВА: По тази точка няма предложения от комисиите. 
Вносителят, г-н Мелемов! 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Уважаеми госпожи и господа общински съветници, 
колеги кметове! Открита е процедура за предоставяне безвъзмездна финансова 
помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., в 
която Община Смолян е допустим кандидат. Целта на процедурата е да се 
улесни достъпа до заетост и да се осигури подкрепа за социално включване на 
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уязвими групи чрез създаване на подходящи условия за тяхната професионална 
интеграция в сферата на социалната икономика. Имаме помещение, където 
смятаме да направим такава работилница за хора с потребности. Моля за вашето 
решение да кандидатстваме по програмата. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Откривам дискусия. Има ли предложения по това 
предложение на вносителя? Ако няма, да прекратим разискванията, колеги. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 24, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Прекратяваме разискванията по т. 1. Поименен вот по 
предложението. 
 

Поименно гласуване на проекта за решение по т. 1 от дневния ред: 
1. Анита Чолакова    – „за” 
2. Антон Тодоров     – „за” 
3. Валентин Кюлхански    – „за” 
4. Валентин Цолов    – „за” 
5. Данчо Киряков    – отсъства 
6. Димитър Кръстанов    – „за” 
7. Димитър Николов    – „за” 
8. Екатерина Гаджева    – „за” 
9. Елисавета Лободова    – „за” 
10. Ивайло Халваджиев    – „за” 
11.  Иван Пищалов    – „за” 
12.  Илия Томов     – „за” 
13.  Кирил Асенов     – „за” 
14.  Кирил Хаджихристев   – „за” 
15.  Коста Начев     – „за” 
16.  Костадин Василев    – „за” 
17.  Мария Семерджиева    – „за” 
18.  Марияна Методиева    – „за” 
19.  Милен Журналов    – отсъства 
20.  Милен Пачелиев    – „за” 
21.  Михаил Генчев   – „за” 
22.  Михаил Гунчев    – „за” 
23.  Петър Мирчев    – „за” 
24.  Салих Аршински   – 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: 25 „за”, без „ против” и „ въздържали се”.) 
СЛАВКА КАМЕНОВА: С 25 гласа „за”, без „против” и „въздържали се”, приема 
се решение по т. 1. 
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Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1 т. 12 и т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА 
прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
№ 322 

  
1. Общински съвет –- Смолян дава съгласие Община Смолян да 

кандидатства по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 
по Оперативна програма  „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020, Схема 
за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG05M9OP001 – 2.006  
„Развитие на социалното предприемачество“. 

2. Предоставя самостоятелен обект в сграда с идентификатор 
67653.918.43.13.1, с площ 1243,58 кв.м., с предназначение: Друг вид 
самостоятелен обект в сграда, намиращ се в сграда № 13, актувана с  Акт за 
публична общинска собственост № 430 от 15.01.2001 г., находяща се в             гр. 
Смолян, бул. „България“ 12, ет. 1, п.и 67653.918.43 за създаване на Социално 
предприятие. 

3. Дава съгласие за извършване на ремонт на предоставените помещения. 
4. Дава съгласие предоставените помещения да се ползват за времето на 

изпълнение на проекта и със срок до одобряване на окончателен доклад по 
проекта 

5. Възлага на Кмета на Община Смолян да организира подготовката на 
проектната документация и електронното кандидатстване с проектното 
предложение в съответния срок.   
 
ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Обезпечаване на авансово плащане 
по допълнително споразумение към договор за безвъзмездна помощ BG04-02-03-
038-014/18.08.2015 г., по Програма BG04 „Енергийна ефективност и 
възобновяема енергия”, финансирана от Финансовия механизъм на 
Европейското икономическо пространство 2009-2014, за предоставяне на 
допълнително безвъзмездно финансиране за изпълнението на проект „Прилагане 
на мерки за енергийна ефективност чрез използване на възобновяема енергия в 
три детски градини на територията на община Смолян”.  

Докладва: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян 
 
СЛАВКА КАМЕНОВА: И по тази точка няма предложение различно от 
комисиите. Вносителят? 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Кандидатстваме по Програма „Енергийна ефективност 
и възобновяема енергия” на Финансовия механизъм на Европейското 
икономическо пространство 2009-2014. Включихме от нашата страна три сгради 
– ІІ ОУ училище, VІ ОУ и ГПЧЕ  и ОДЗ „Родопчанче”. С това решение, което ви 
предлагам, вие упълномощавате кмета на общината за издаване на запис на 
заповед за обезпечаване на авансово плащане в размер до 30 % от общите 
допустими разходи. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Откривам дискусия. Има ли изказвания? Ако няма, моля 
да прекратим разискванията. Момент. Г-н Василев. 
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КОСТАДИН ВАСИЛЕВ: Уважаема г-жо председател, г-н кмете! Аз ще подкрепя 
тази докладна, но имам един въпрос към вас. Какво става с V-то Основно 
училище? Как се движат нещата във връзка със санирането на самото училище и 
предстои ли то? Благодаря! 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: При възможност, бихме участвали по програма. Сега 
имаме намерение на Спортната зала да сменим дограмата с наши средства. 
Иначе при възможност, ще търсим възможности за участие, но все пак винаги 
търсим там, където е най-тежко положението. Във ІІ-ро ОУ котлите бяха може 
би на 30 години. В „Родопчанче” също се смени котелът със съвременен. По 
възможност, при отварянето на нови програми ще кандидатстваме и за цялостен 
ремонт. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Г-н Василев, ще имате ли реплика? Ако няма други 
въпроси и разисквания, моля да прекратим разискванията по т. 2. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 25, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Прекратяваме разискванията по т. 2. Поименен вот. 
 

Поименно гласуване на проекта за решение по т. 2 от дневния ред: 
1. Анита Чолакова    – „за” 
2. Антон Тодоров     – „за” 
3. Валентин Кюлхански    – отсъства 
4. Валентин Цолов    – „за” 
5. Данчо Киряков    – отсъства 
6. Димитър Кръстанов    – „за” 
7. Димитър Николов    – „за” 
8. Екатерина Гаджева    – „за” 
9. Елисавета Лободова    – „за” 
10. Ивайло Халваджиев    – „за” 
11.  Иван Пищалов    – „за” 
12.  Илия Томов     – „за” 
13.  Кирил Асенов     – „за” 
14.  Кирил Хаджихристев   – „за” 
15.  Коста Начев     – „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   – отсъства 
25.  Славка Каменова   – „за” 
26.  Стефан Сабрутев   – „за” 
27.  Стоян Иванов    – „за” 
28.  Филип Топов    – отсъства 
29.  Юлия Кисьова    – „за” 
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СЛАВКА КАМЕНОВА: Резултат? 
(Виолета Бояджиева: 25 „за”, без „ против” и „ въздържали се”.) 
СЛАВКА КАМЕНОВА: С 25 гласа „за”, без „против” и „въздържали се”, приема 
се предложението по т. 2. 

 
Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 10 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация прие 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
№ 323 

 
Упълномощава Кмета на Община Смолян за издаване на Запис на заповед 

за  обезпечение на авансовото плащане в размер 48665,52 лв. представляващо до 
30% от общите допустими разходи по Допълнително споразумение към договор 
за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с №BG04-02-03-038-014 от 
18.08.2015 г. по Програма BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема 
енергия“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското 
икономическо пространство 2009-2014, за предоставяне на допълнително 
безвъзмездно финансиране за изпълнението на проект  „Прилагане на мерки за 
енергийна ефективност чрез използване на възобновяема енергия в три детски 
градини на територията на община Смолян“. 

 

Приложения: Бланка за запис на заповед. 

 
ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Приемане на Стратегия за развитие 
на социални услуги в Община Смолян 2016-2020 г. 

Докладва: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян 
 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Няма предложения от комисиите. Вносителят? 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: През изминалият период се реализира успешно първата 
Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в Община Смолян. 
Планирането и постигането на целите в рамките на следващите 5 години ще 
създаде условия за устойчиво подобряване на качеството на живот и жизнения 
стандарт на рисковите групи. Ще се развие модерна социална политика в 
подкрепа на хората в неравностойно положение и техните семейства и общности 
в община Смолян в съответствие с националните приоритети и европейските 
ценности. Затова на вашето внимание предлагам дадената стратегия. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Откривам дискусия. Има ли разисквания? Ако няма 
колеги, да прекратим разискванията по т. 3. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 25, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Прекратяваме разискванията по т. 3. Който е съгласен 
да се подкрепи предложението за приемане на Стратегия за развитие на 
социални услуги в Община Смолян за периода 2016-2020 година, моля да 
гласува с вдигане на ръка. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 25, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0. 
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СЛАВКА КАМЕНОВА: 25 гласа „за”, без „против” и „въздържали се”. В залата 
присъстват 26. Г-н Хаджихристев не гласува. За протокола, да няма грешка. 
Приема се предложението по т. 3. 
 

Общинският съвет на основание чл. 19, ал. 2 от Закона за социално 
подпомагане и чл. 36б, ал. 2 и ал. 3 от Правилник за прилагане на Закона за 
социално подпомагане и във връзка с чл. 21, ал.1, т. 12 от ЗМСМА прие 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

№ 324 
 
1. Приема Стратегия за развитие на социалните услуги в община Смолян за 

период 2016 - 2020 г., изготвена въз основа на Областна стратегия за развитие на 
социалните услуги в Област Смолян 2016 – 2020 г. и Анализ на ситуацията и 
оценка на потребностите от социални услуги в Община Смолян. 

 

Приложение:Стратегия за развитие на социалните услуги в община Смолян 2016-2020г. 
 
ПО ЧЕТВЪРТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Приемане на Годишен план за развитие 
на социалните услуги в Община Смолян за 2017 г. 

Докладва: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян 
 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Няма предложение различно от комисиите. Вносителят? 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: На основание Закона за социалното подпомагане и 
Правилника за прилагане на закона и въз основа на Областната стратегия за 
развитие на социалните услуги в Област Смолян 2016-2020 г. е разработен 
Годишен план за развитие на социалните услуги в Община Смолян за 2017 
година, който е съгласуван с Дирекция „Социално  подпомагане” и Обществения 
съвет за социално подпомагане към общината. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Откривам дискусия. Има ли предложения по т. 4? Ако 
няма, моля да прекратим разискванията. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 25, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Прекратяваме разискванията по т. 4. Явен вот по 
предложението, колеги. Който е съгласен да се приеме Годишния план, моля да 
гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 27, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: С 27 гласа „за”, без „против” и „въздържали се”, приема 
се предложението. 

 
Общинският съвет на основание чл. 19, ал. 2 и ал. 3 от Закона за социално 

подпомагане и чл. 36б, ал. 4 от Правилник за прилагане на Закона за социално 
подпомагане и във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА прие 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

№ 325 
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1. Приема Годишен план за развитие на социални услуги в Община Смолян 
за 2017 г. съгласно Приложение 1. 
 

Приложение 1: Годишен план за развитие на социални услуги в Община Смолян за 
2017 г. 
 
ПО ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Приемане на план-сметка за 
приходите и разходите от такса битови отпадъци в Община Смолян през 2017 
година. 

Докладва: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян 
СЛАВКА КАМЕНОВА: От Постоянната комисия по законност, местно 
самоуправление, обществен ред и сигурност има предложение за отлагане на 
тази точка. Вносителят, имате думата. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Не виждам смисъл да отлагам. Още повече, всяка 
година на тази точка има дебати, въпреки че през годините няма големи разлики 
в самата точка. Темата винаги е много удобна за правене на политика, както се 
казва. Аз нарочно си направих труда, тука съм изкарал градове в България с 
цените, които имат и те. В Смолян, както казах, не ги пипаме доста време 
нещата. Един апартамент от 100 кв. м., едно семейство плаща приблизително 120 
лева годишна такса битови отпадъци. В селата на къща се пада 10 лева годишно. 
Тоест смятам, че е реалистична план-сметката и се надявам да бъде приета. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Откривам дискусия по точка 5. Има ли изказвания, 
колеги, предложения? Не виждам. Не представлява интерес за разисквания. Ако 
няма, да прекратим разискванията. Който е за прекратяване на разискванията, 
моля да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 27, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Прекратяваме разискванията. Поименен вот по 
предложението по т. 5 за приемане на план-сметка. 
  

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

 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Резултат? 
(Виолета Бояджиева: 11 „за”, „ против” 13, „ въздържали се” 3.) 
СЛАВКА КАМЕНОВА: 11 „за”, 13 „против”, 3 „въздържали се”. Не се приема 
предложението по т. 5. 

 
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 
№ 326 

 
 Не приема предложението за приемане на план – сметка за приходите и 

разходите от такса битови отпадъци в Община Смолян през 2017 година. 
 
ПО ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Приемане на Наредба за изменение 
и допълнение на Наредба № 2 за определянето и администрирането на местните 
такси и цени на услуги в Община Смолян. 

Докладва: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян 
 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Има предложения от комисиите, които след 
прекратяване на разискванията ще се гласуват и в хода на разискванията очаквам 
да се чуе становището на съветниците. Имате думата, г-н Мелемов, като 
вносител. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Съгласно разпоредбата на чл. 6, ал. 2 на Закона за 
местни данъци и такси е видно, че на всеки Общински съвет се делегира правото 
да определя цените на услугите и правата, предоставени от Общината. Така че 
няма какво да добавя. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Откривам дискусия. Колеги, настоятелно ви моля да 
кажете, тези от вас, надявам се, че всички сте се запознали с изпратеното 
становище от комисиите, има ли нещо, което е пропуснато, има ли нещо, което е 
различно от това? Има ли някакви други предложения, които сега можете да 
формулирате или не? По Наредбата няма предложения, по самият текст на 
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проекта за Наредба за изменение. Колеги, ако няма разисквания, да прекратим 
разискванията и да преминем към гласуване. 
(Антон Тодоров, от място: Какво гласуваме в момента?) 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Прекратяваме разискванията. 
(Антон Тодоров, от място: Става въпрос, приемат ли се предложенията от 
комисиите?) 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Сега тепърва ще ги гласуваме. 
(Данчо Киряков, от място: Всяко предложение?) 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Да, поотделно. По приложения ще ви ги зачета. Колеги, 
преди да прекратим разискванията, имате ли възражения да ви зачета тези 
предложения и като ги чуете и сетите нещо, да правите нови? Искате ли?  
(От залата: Да.) 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Добре. По Приложение № 1 няма предложения за 
изменение различно от това, което се предлага. По Приложение № 2, „Такса за 
ползване на пазари, тържища и други”, в точка римско второ, т. 1, за град 
Смолян прави се предложение да се завишат от 1,50 лв. на 3 лева и от 18 лв. на 
20 лв. Момент..., от 18 на 20 лв. От 1,50 на 2 лв. и от 18 лв. на 20 лв. 
(Виолета Бояджиева: 1,50 лв. е за 2016 г. Предложението е да се намали от 3 
лв. на 2 лв. и от 36 лв. на 20 лв.) 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Ето, поправям се. От 3 на 2 лв. Това е втората колонка 
за 2017 г. От 3 лв. на 2 лв. и от 36 лв. да се намали на 20 лв. Много е съществена 
забележката. За 1.1, за курорта Пампорово, това е за щендери, търговски маси, 
фризери, машини и т. н., предложение на комисията е да останат цените за 2016 
г. По-надолу, за курорта Пампорово за разполагане на маси и столове за 
сервиране пред заведения, в т. 2.2 е записано становище да останат 
предложенията за 2016 г. Тука има ли различно предложение? Г-н Тодоров? 
Това ли е решението на Комисията? 
(Антон Тодоров, от място: Това последно сме гласували. Ако има предложения 
други…) 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Да остане за 2016 г. 
(Антон Тодоров, от място: Да.) 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Има едно предложение, да се промени заглавието „За 
идеален център – Централна градска част”, да остане за Смолян – І зона. 
(Антон Тодоров, от място: Няма идеален център.) 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Централна градска част – І зона. Така е, нали? По-
нататък. В Приложение № 4, раздел ІІ: „Цени на неуредени със закон услуги и 
права, оказвани или предоставяни”, има предложение да се създаде нов ред, нова 
точка 4.1.б – за селата – 1 лв. И в т. 4.3.б.Б – от 12 лв. за „магазини, офиси… „ да 
се намали на 8 лв. Сравнявайте си и становищата, които са пред вас. Отиваме на 
Приложение № 6. т. 5 „За отсичане на дървета” има предложение да отпадне. 
След това има предложение по-нататък, едно препращащо, в т. 7 да останат 
старите цени. Тези за 2016 г. Тоест да отпадне препращането към тази точка 5, 
която да отпадне. По Приложение № 6, за Планетариума. Допусната е 
техническа грешка в 1.1. Тя е поправена всъщност. Обявявам, че не е 3 лв., а е 2 
лв., не е 4 лв., а е 3 лв., както са записани в приложението. И по-надолу, „наем 
зали” (т. 3 и т. 4), направени са предложения да отпаднат „за 1 час”, „ за 2 часа” 
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и „за всеки следващ час” и да останат в двата раздела – на час 60 лв. и 30 лв. 
Гледайте становищата, нищо не се променя. Художествена галерия: има 
предложения за вход за възрастни да е 5 лв., за учащи се и пенсионери – 2 лв.; 
възрастни над 10 човека – 3 лв., учащи и пенсионери над 10 човека – 1 лв. В 
„Други такси и цени” към същото приложение има техническа грешка в т. 2 – 
„от 30 до 100 бр.” – да се чете 75 лв., а не 25 лв. Видимо е техническа грешка. 
Това са всичките. Още сме в ход на разисквания. Не сме приключили 
разискванията. Г-н Журналов. 
МИЛЕН ЖУРНАЛОВ: Г-жо председател, г-н кмете, уважаеми колеги! В „Други 
такси и цени”, т. 10 „Издаване на пропуски за влизане в зоните и улиците, 
ограничени за движение на ППС”, точка „г”: „ Такса за издаване на 
разрешителни за преминаване на товарни автомобили и специализирана 
строителна техника за общинската пътна мрежа и улици в к. к. Пампорово”, тука 
искаме да добавим „и моторни шейни”. Това е предложението, благодаря ви. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Добре. Други предложения има ли? Колеги, ще 
гласуваме предложенията по приложенията поотделно, за да няма объркване, 
включително и наредбата. Г-н Тодоров? 
АНТОН ТОДОРОВ: Само една корекция на това, което прочетохте, изтървали 
сме го. По т. 4.3.а от Приложение № 4.: „Стопански сгради до 35 м….”, вече 
такъв термин няма от две години. Не знам кой е писал цялата тази наредба. 
Просто да го променим – „Стопански сгради съгласно Наредба № 2 за 
застрояване в земеделските земи”. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Приложение № 4… 
АНТОН ТОДОРОВ: Точка. 4.3. от Приложение № 4, т. 4.3.а. Това е „Г”, 
последното. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Точка. 4.3.а… 
АНТОН ТОДОРОВ: Точка. 4.3.а. Г. Записът да отпадне „до 35 м.”, а да се вкара 
„Стопански сгради съгласно Наредба № 2 за застрояване в земеделски земи”. 
Съгласно Наредбата. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Други предложения има ли? Ако няма, да прекратим 
разискванията, колеги. Който е съгласен да прекратим разискванията, моля да 
гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 26, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Прекратяваме разискванията. Пристъпваме към 
гласуване. Предложените промени по Приложение № 2. Който е съгласен да се 
приемат така зачетените предложения, които ги има в становищата, моля да 
гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 25, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Приемат се предложенията за промени в Приложение  
№ 2. В Приложение № 3 нямаше предложения. Приложение № 4. Включително 
и това, което направи г-н Тодоров. Който е съгласен да се приемат 
предложенията за промени в Приложение № 4, моля да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 25, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Приемат се предложенията за промени в Приложение  
№ 4. И предложенията за промени в Приложение № 6 с допълнението, което се 
направи от г-н Журналов. Който е съгласен да се подкрепят, моля да гласува. 
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ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 20, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 3. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Приемат се предложенията. В залата присъстват? 
(Виолета Бояджиева: 26.) 
СЛАВКА КАМЕНОВА: 26. Трима не гласуват. Трима не участват в гласуването. 
Преминаваме към гласуване, колеги, на Наредбата, която е „Наредба за 
изменение и допълнение на Наредба № 2”, с приложените параграфи. Тука 
нямаше предложения за промени. Който е съгласен да се приеме Наредбата за 
изменение и допълнение, моля да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 22, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: 22 „за”, „ въздържал се” 1, „против” няма. Останалите 
трима не гласуват. Приема се решение, с което се приема Наредбата за 
изменение. Подлагам на гласуване Приложение № 1 към Наредба № 2. Приехме 
предложенията за изменение. Приложение № 1 не е подлагано на гласуване. 
Който е съгласен, колеги, да се приеме Приложение № 1, по което няма 
предложения за изменение, моля да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 24, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Приема се Приложение № 1. По Приложение № 2, 
колеги. Който е съгласен да се приеме Приложение № 2 с гласуваните промени, 
моля да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 23, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Приема се Приложение № 2. По Приложение № 3 няма 
предложения за промени. Моля, който е съгласен да се подкрепи предложението 
за Приложение № 3, да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 23, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Приема се Приложение № 3. Приложение № 4 с 
гласуваните промени, който е съгласен да се подкрепи, моля да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 22, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Приема се Приложение № 4. Приложение № 5 няма 
промени. Който е съгласен да се подкрепи предложението за приемане на 
Приложение № 5, моля да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 23, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: И остана Приложение № 6. Приложение № 6 с 
гласуваните промени. Който е съгласен да се приеме, моля да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 22, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 2. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Приема се Приложение № 6. Приключихме с т. 6.  

 
Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 7 и ал. 2 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл. 9 от 
Закона за местните данъци и такси прие 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

№ 327 
 

1. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 за 
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в 
Община Смолян.  
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2. Приема Приложение № 1 към Наредба №2   
3. Приема Приложение № 2 към Наредба №2   
4. Приема Приложение № 3 към Наредба №2 
5. Приема Приложение № 4 към Наредба №2 
6. Приема Приложение № 5 към Наредба №2 
7. Приема Приложение № 6 към Наредба №2 
8. Възлага на Кмета на община Смолян да публикува Наредбата на сайта на 
Община Смолян. 

 
СЛАВКА КАМЕНОВА: По т. 7. Предложение за приемане на решение за 
определяне броя на таксиметровите автомобили, обслужващи Община Смолян, 
максималните цени за таксиметров превоз и утвърждаване на образец… 
(Димитър Кръстанов, от място: По процедура.) 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Почивка? 
(Костадин Василев, от място: Не, не.) 
(Димитър Кръстанов, от място: Не.) 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Процедура. Добре. 
КОСТАДИН ВАСИЛЕВ: Уважаема г-жо председател, може би трябваше да 
гласуваме цялата точка заедно, а не както направихме. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Нали това направихме? 
КОСТАДИН ВАСИЛЕВ: Не я гласувахме. Общо цялата точка. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Наредбата гласувахме и поотделно приложенията към 
Наредбата. 
КОСТАДИН ВАСИЛЕВ: Гласувахме по точки, но цялата Наредба последно не е 
гласувана. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Г-н Кръстанов? 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Едно друго, според мен, значително по-рационално 
мнение по процедурата. Всъщност първо ние гласувахме всички предложения за 
промени в самата наредба и в приложенията. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: В наредбата не, само в приложенията. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Без значение. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Слушам, слушам, извинявайте. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Въпросът е принципен. Той е въпрос на технология и 
на логика. След като гласувахме и приехме предложенията за промени, ние 
гласувахме цялата наредба. След това, вие предложихте да гласуваме 
приложение по приложение. Този подход вашия, крие рискове при приета 
наредба да не приемем отделни приложения. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Приема Наредба за изменение и допълнение, не цялата 
наредба. И приложенията. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Самата наредба, когато се гласува като цяло, се 
гласува с приложенията, тъй като ние предварително гласувахме направените 
предложения за промени. Това, което гласувахме преди малко, след като 
гласувахме наредбата за промени, ние гласувахме всяко приложение поотделно. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Това беше предложението и на вносителя – да се 
гласува поотделно решение за приемане на наредба за изменение, която 
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всъщност приема изменение в отделни текстове на наредбата. Ние не гласуваме 
цялата наредба. Ако предлагате отново да прегласуваме, просто е излишно. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Не, нищо подобно. Изпаднахме  в ситуация, в която 
гласуваме всяко приложение поотделно като отделно решение. По този начин 
ние изпадаме в риск да приемем принципно другите, а да не приемем 
приложенията. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Съгласна съм напълно, г-н Кръстанов. Но това беше 
изричното предложение на Администрацията да се приемат отделни решения, 
защото можеше да се очаква и различен вот по различните предложения. Това е. 
Няма нужда, г-н Василев, не се налага прегласуване според мен. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Няма да коментирам, но това са прецеденти да се 
гласуват приложенията отделно. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Гласувахме измененията, гласувахме приложенията, 
гласувахме наредбата. Приключихме с т. 6 
 
ПО СЕДМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Определяне броя на таксиметровите 
автомобили, обслужващи Община Смолян, максимални цени за таксиметров 
превоз на пътници за 2017 година и утвърждаване образец на холограма и 
стикер. 

Докладва: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян 
 
СЛАВКА КАМЕНОВА: По т. 7 има само едно предложение да се гласува – 
допускане на предварително изпълнение на решението, съгласно чл. 60, тъй като 
изтичат срокове, касаещи таксиметровия превоз. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: По принцип не са налице новонастъпили обстоятелства, 
които да обуславят някакво различно предложение, така че предлагаме 
условията за 2016 г. да важат и за 2017. 150 таксита; 1 лв. дневна тарифа; 1,10 лв. 
нощна.  
СЛАВКА КАМЕНОВА: Откривам дискусия. Има ли, колеги, различни 
предложения? Ако няма, да прекратим разискванията. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 26, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Прекратяваме разискванията. Подлагам първо на 
гласуване предложението за допускане на предварително изпълнение на 
решението. Който е съгласен, моля да гласува предложението за чл. 60 от АПК. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 25, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Приема се предложението за допускане на 
предварително изпълнение по чл. 60 от АПК. Поименен вот по предложението за 
приемане на решението. 
 

Поименно гласуване на проекта за решение по т. 7 от дневния ред: 
1. Анита Чолакова    – „за” 
2. Антон Тодоров     – отсъства 
3. Валентин Кюлхански    – „за” 
4. Валентин Цолов    – „за” 
5. Данчо Киряков    – „за” 
6. Димитър Кръстанов    – „за” 
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7. Димитър Николов    – „за” 
8. Екатерина Гаджева    – „за” 
9. Елисавета Лободова    – „за” 
10. Ивайло Халваджиев    – „за” 
11.  Иван Пищалов    – „за” 
12.  Илия Томов     – „за” 
13.  Кирил Асенов     – отсъства 
14.  Кирил Хаджихристев   – „за” 
15.  Коста Начев     – „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   – 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: 25 „за”, без „ против” и „ въздържали се”.) 
СЛАВКА КАМЕНОВА: 25 гласа „за”, без „против” и „въздържали се”. Приема 
се решението по т. 7. 

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

местното самоуправление и местната администрация,     чл. 24а, ал. 10 - 12 от 
Закона за автомобилните превози и чл. 24, ал. 4 от Наредба  № 34 от 1999 г. за 
таксиметров превоз на пътници, издадена от Министъра на транспорта и чл. 60, 
ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс прие 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

№ 328 
 
І. Определя брой на таксиметровите автомобили, работещи на територията 

на Община Смолян за 2017год. – 150 ( Сто и петдесет) броя.  
II. Определя максимални цени за извършване на таксиметров превоз на 

пътници за един километър пробег за 2017 г. : 
• Дневна тарифа – 1.00 лв. 
• Нощна тарифа – 1.10 лв. 
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III. Утвърждава образец на холограма и стикер, който да се залепва на 
видно място - дясна част на предното стъкло на автомобила по приложение  № 1 
към решението. 

IV. Възлага на Кмета на Община Смолян изпълнението на горе взетите 
решения. 

V. Допуска предварително изпълнение на основание чл. 60, ал. 1 от 
Административнопроцесуалния кодекс. 
 

Приложения: образец на холограма и стикер 
 
ПО ОСМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Дарение на парични средства за 
нуждите на НУФИ „Широка лъка”.  

Докладва: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян 
 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: 2014 година с решение на Общински съвет – Смолян 
започна мисия за запазване и подготовка на талантливи деца в Националното 
училище за фолклорни изкуства. Там се учат деца от цялата страна. Освен в 
Широка лъка и в Котел има такова училище национално. И самият факт, че след 
като приехме това решение има ръст за тази година с 14 %, показва че има 
смисъл да подпомагаме това училище, защото кандидатстват, както казах, 
ученици от цялата страна, водени от любовта към българският музикален и 
танцов фолклор. Разбираемо е, че това финансово натоварва всички, така че 
смятам, че инициативата е добра. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Откривам дискусия. Има ли някой да каже нещо? Или 
да замълчи по тази точка. Г-н Кръстанов, искате ли да кажете? 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Това за замълчаването е прекрасно, защото то 
асоциира веднага чудесни поводи, но в случая Националното училище за 
фолклорни изкуства в Широка лъка е един изключителен белег за национална 
гордост и грижа за онова незаличимо наследство, което са ни оставили предците 
ни. То прави чест не само на смолянска община, а и на целия регион. И аз искам 
да призова всички, които сме в тази зала, и другите хора, които имат отношение, 
наши съграждани и дейци, към развитието и опазването на автентичния фолклор 
и неговото пренасяне през вековете като основен белег на национална 
принадлежност, да правим още много много освен това, което практически до 
този момент отделяме като ресурс, като време, като усилия. Защото 
съвременната тенденция, единни в различието в Европейския съюз, води към 
възраждане и към утвърждаване на националните елементи като цяло и като 
белег за национална принадлежност. Така че давайте напред. Да помагаме на 
НУФИ „Широка лъка” и на всички, които полагат време и усилия, за да развиват 
и съхраняват многолетното богатство на Родопите. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Много благодаря, г-н Кръстанов. Прекрасни думи в 
подкрепа на това предложение. Има ли други? Ако няма, моля колеги да 
прекратим разискванията. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 25, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Прекратяваме разискванията. Поименен вот, колеги. 
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Поименно гласуване на проекта за решение по т. 8 от дневния ред: 
1. Анита Чолакова    – „за” 
2. Антон Тодоров     – „за” 
3. Валентин Кюлхански    – „за” 
4. Валентин Цолов    – „за” 
5. Данчо Киряков    – „за” 
6. Димитър Кръстанов    – „за” 
7. Димитър Николов    – „за” 
8. Екатерина Гаджева    – „за” 
9. Елисавета Лободова    – „за” 
10. Ивайло Халваджиев    – „за” 
11.  Иван Пищалов    – „за” 
12.  Илия Томов     – „за” 
13.  Кирил Асенов     – отсъства 
14.  Кирил Хаджихристев   – „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   – 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: 26 „за”, без „ против” и „ въздържали се”.) 
СЛАВКА КАМЕНОВА: С 26 гласа „за”, без „против” и „въздържали се”, приема 
се решението по т. 8. 

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

самоуправление и местна администрация във връзка с чл.225 от Закона за 
задълженията и договорите, чл.34, ал.4 от Закона за общинската собственост 
прие 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

№ 329 
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1. Дава съгласие Община Смолян да дари на НУФИ „Широка лъка” сума в 
размер на 20 000 лева /двадесет хиляди лева/ с цел осигуряване на безплатен 
пансион на възпитаниците на училището, настанени в общежитието. 

2. Възлага на Кмета на Община Смолян да подпише договор за дарение, 
съгласно приложения проект. 

3. Възлага на Кмета на Община Смолян контрола върху изпълнението на 
договора по предходната точка. 
 

Приложение: Договор за дарение 
 
ПО ДЕВЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Допълнение на списъка на 
длъжностите и на лицата за 2016 година, които имат право на транспортни 
разходи. 

Докладва: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян 
 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Допълване и актуализиране списъка на Дома в Ровино с 
лицата, имащи право на транспортни разходи. Има едно предложение за 
допускане на предварително изпълнение с оглед неотложност, по чл. 60 от АПК. 
Други предложения няма. Вносителят няма какво да допълни. Откривам 
дискусия. Ние много пъти сме разглеждали такива предложения. Ако няма 
разисквания, моля да прекратим разискванията. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 26, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Прекратяваме разискванията по т. 9. Поименен вот. 
 

Поименно гласуване на проекта за решение по т. 9 от дневния ред: 
1. Анита Чолакова    – „за” 
2. Антон Тодоров     – „за” 
3. Валентин Кюлхански    – „за” 
4. Валентин Цолов    – „за” 
5. Данчо Киряков    – „за” 
6. Димитър Кръстанов    – „за” 
7. Димитър Николов    – „за” 
8. Екатерина Гаджева    – „за” 
9. Елисавета Лободова    – „за” 
10. Ивайло Халваджиев    – „за” 
11.  Иван Пищалов    – „за” 
12.  Илия Томов     – „за” 
13.  Кирил Асенов     – отсъства 
14.  Кирил Хаджихристев   – „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” 
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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: 26 „за”, без „ против” и „ въздържали се”.) 
СЛАВКА КАМЕНОВА: С 26 гласа „за”, без „против” и „въздържали се”, приема 
се решение по предложението по т. 9. 

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

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

 
Р Е Ш Е Н И Е 

№ 330 
 
1. Допълва и актуализира списъка на ДВПР с. Ровина, които имат право на 

транспортни разходи, съгласно Приложение №1, считано от 01.10.2016 г.  
2. Допуска предварително изпълнение на основание чл. 60, ал. 1 от 

Административнопроцесуалния кодекс. 
 
ПО ДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Разрешение за изработване на 
Подробен устройствен план – парцеларен план и устройствена план-схема за 
обект: „Кабелна линия 20 Kv, ВЕЦ Хубча – ВС Соколовци и кабелна линия 
ниско напрежение от МТП Помпена Хубча до кантон ОПУ в землището на с. 
Соколовци и с. Бостина, Община Смолян, обл. Смолян. 

Докладва: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян 
 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Няма предложения от комисиите. Вносителят? 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Нямам какво да добавя. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Разисквания? Колеги, има ли предложения по този 
проект за решение? Ако няма, да прекратим разискванията по т. 10. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 23, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Г-жо Цекова, нарушавате вота. (Част от общинските 
съветници разговарят с Мариана Цекова – зам.-кмет на Община Смолян и не 
участват в гласуването за прекратяване на разискванията.) Г-жо Цекова, не 
гласуват съветниците заради вас. 
(Смях в залата.) 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Незнам… Ако имате нужда от почивка? 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Какво ги омайва?! 
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СЛАВКА КАМЕНОВА: Не знам какво ги омагьосвате, но ще проличи в 
следващото гласуване. Прекратяваме разискванията. Който е съгласен да 
подкрепим предложението за решение по т. 10, моля да гласува. Явен е вота. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 26, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Приема се решението по т. 10.  

 
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 
№ 331 

 
1. Разрешава изработването на проект за Подробен устройствен план – 

парцеларен план и устройствена план - схема за обект : „Кабелна линия 20 Kv, 
ВЕЦ  Хубча – ВС Соколовци и кабелна линия ниско напрежение от МТП 
Помпена Хубча до кантон ОПУ в землището на с.Соколовци и                 
с.Бостина, Община Смолян, обл. Смолян”, с трасе преминаващо през  поземлени 
имоти с №№: 027070,  016082, 016080, 016088, 016078, 016077 по картата на 
възстановената собственост на с. Соколовци и улица от осова точка 175 до осова 
точка 168 по ЗРП на с. Соколовци, 031002, 060027, по картата на възстановената 
собственост на с. Бостина.  

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. 
Да се извършат процедури по ЗОЗЗ.  

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

2. Одобрява задание за изработване на Подробен устройствен план – 
парцеларен план и устройствена план - схема за обект : „Кабелна линия 20 Kv, 
ВЕЦ  Хубча – ВС Соколовци и кабелна линия ниско напрежение от МТП 
Помпена Хубча до кантон ОПУ в землището на с.Соколовци и с. Бостина, 
Община Смолян, обл. Смолян”.        
 

 Приложение : Задание за изработване за изработване на Подробен устройствен план – парцеларен план 
и устройствена план - схема за обект : Кабелна линия 20 Kv, ВЕЦ  Хубча – ВС Соколовци и кабелна 
линия ниско напрежение от МТП Помпена Хубча до кантон ОПУ в землището на с.Соколовци и              
с. Бостина, Община Смолян, обл. Смолян”    

 
ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Разрешение за изработване 
на Подробен устройствен план – парцеларен план и устройствена план-схема за 
обект: „Кабелна линия 20 Kv и кабелни линии ниско напрежение в с. Виево, 
Община Смолян. 

Докладва: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян 
 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Отново за изработване на ПУП за кабелна линия,          
с. Виево, „ЕВН България”. Няма предложения от комисиите, вносителят не 
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допълва. Дискусия? Има ли предложения? Ако няма, моля да прекратим 
разискванията по т. 11. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 25, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Г-н Тодоров не гласува. Прекратяваме разискванията. 
Който е съгласен да подкрепим решението по т. 11, моля да гласува. Г-н 
Тодоров, подкрепяте ли решението по т. 11? 
АНТОН ТОДОРОВ: Да. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 25, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: 25 „за”, толкова са и в залата. Приема се решение по     
т. 11. 

 
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 
№ 332 

 
1. Разрешава изработването на проект за Подробен устройствен план – 

парцеларен план и устройствена план - схема за обект : „Кабелна линия 20 Kv и 
кабелни линии ниско напрежение в село Виево, Община Смолян”, с трасе 
преминаващо през : УПИ  II – Озеленяване в кв.37, УПИ ХIVв кв.27, УПИ I – 
Озеленяване в кв.32, улица от осова точка 32 до осова точка 341, улица от осова 
точка 29 до осова точка 32, улица от осова точка 40 до осова точка 61 и     
поземлен имот с кадастрален №11048.6.1, по картата на възстановената 
собственост на с. Виево и по ЗРП на с. Виево.  

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. 
Да се извършат процедури по ЗОЗЗ.  

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

2. Одобрява задание за изработване на Подробен устройствен план – 
парцеларен план и устройствена план - схема за обект : „Кабелна линия 20 Kv и 
кабелни линии ниско напрежение в село Виево, Община Смолян”.  

 

Приложение : Задание за изработване за изработване на Подробен устройствен план – парцеларен план и 
устройствена план - схема за обект : „Кабелна линия 20 Kv и кабелни линии ниско напрежение в село 
Виево, Община Смолян”.   
 

ПО ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Разрешение за изработване 
на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване за поземлен 
имот с идентификатор 49014.17.17 в местност „Марецко”, в землището на с. 
Момчиловци. 

Докладва: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян 
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СЛАВКА КАМЕНОВА: Разрешение за изработване на ПУП в местност 
Ма̀рецко”. Така ли е, г-н Гунчев? 
(Михаил Гунчев, от място: Марѐцко.) 
СЛАВКА КАМЕНОВА: С. Момчиловци. Няма предложения от комисиите и от 
вносителя допълнително. Разисквания? Ако няма, моля да прекратим 
разискванията по т. 12. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 25, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Приема се решението по т. 12.  
(Виолета Бояджиева: Прекратихме разискванията.) 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Прекратяваме разискванията. Направихме го много 
блиц. Който е съгласен да се подкрепи решението по т. 12, моля да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 24, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Приема се решение по т. 12. 

 
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 
№ 333 

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

за регулация и застрояване за поземлен имот с идентификатор 49014.17.17 в 
местност „Марецко” в землището на с. Момчиловци, със следните параметри – 
устройствена зона Ок, 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 В и К 
части.  

Проектът да се представи в Община Смолян окомплектован с актуална 
скица от кадастралната карта на с. Момчиловци 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 49014.17.17 в 
местност „Марецко” в землището на с. Момчиловци.   

     
Приложение : Задание за изработване за Подробен устройствен план - План за регулация и застрояван за 
поземлен имот с идентификатор 49014.17.17 в местност „Марецко” в землището на с. Момчиловци . 

 
ПО ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Разрешение за изработване 
на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване за поземлени 
имоти с идентификатори 02782.4.620 и 02782.4.533 местност „Балакчицко”, 
землището на с. Горна Арда и части от поземлени имоти с идентификатори 
04100.503.178 и 04100.503.122, землището на с. Билянска. 

Докладва: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян 
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СЛАВКА КАМЕНОВА: Няма предложения от комисиите, от вносителя също. 
Разисквания? Ако няма, моля да прекратим разискванията. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 24, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Прекратяваме разискванията. Който е съгласен да се 
подкрепи предложението по т. 13, моля да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 24, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Приема се решението по т. 13.  

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

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

Р Е Ш Е Н И Е 
№ 334 

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

за регулация и застрояване за поземлени имоти с идентификатори 02782.4.620 и 
02782.4.533 местност „Балакчицко” землището на с. Горна Арда и части от 
поземлени имоти с идентификатори 04100.503.178 и 04100.503.122 , землището 
на с. Билянска, със следните параметри – устройствена зона Жм, височина на 
застрояване до 10 метра, плътност на застрояване от 20% до 60%, кинт до 1.2, 
озеленяване – от 40% до 60% и улична регулация.   

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

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

2. Одобрява задание за изработване за Подробен устройствен план  - План 
за регулация и застрояване за поземлени имоти с  идентификатори 02782.4.620 и 
02782.4.533 местност „Балакчицко” землището на с. Горна Арда и части от 
поземлени имоти с идентификатори 04100.503.178 и 04100.503.122 , землището 
на с. Билянска.   
     
Приложение : Задание за изработване за Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване 
за поземлени имоти с идентификатори 02782.4.620 и 02782.4.533 местност „Балакчицко” землището на с. 
Горна Арда и части от поземлени имоти с идентификатори 04100.503.178 и 04100.503.122. 

 
ПО ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Одобряване на 
Подробен устройствен план – парцеларен план за обект: „Външен водопровод 
към конна база в УПИ І – 20522 в кв. 43 по плана на село Левочево. 

Докладва: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян 
 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Няма предложения от комисиите, от вносителя също. 
Разисквания? Ако няма, моля да прекратим разискванията. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 25, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0. 
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СЛАВКА КАМЕНОВА: Прекратяваме разискванията. Който е съгласен да се 
подкрепи предложението по т. 14, моля да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 25, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Приема се решение по т. 14. 

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

чл.  129, ал. 1 от ЗУТ и чл. 17а, ал. 2 от Закона за опазване на земеделски земи 
прие 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

№ 335 
 
Одобрява Подробен устройствен план – парцеларен план за обект : 

„Външен водопровод към конна база в УПИ І – 20522 в кв.43 по плана на село 
Левочево”, с трасе преминаващо през поземлени имоти с №№2.278, 2.298, 2.951 
и 3.557 в   земл. на с. Левочево. 
 
ПО ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Одобряване на проект за 
изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване на 
УПИ VІІ – 92, Курортна дейност и трафопост, кв. 8 в курортно-туристическо 
ядро „Малина”.  

Докладва: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян 
 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Няма предложения от комисиите и от вносителя. 
Дискусия? Предложения? Ако няма, моля да прекратим разискванията. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 25, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Прекратихме разискванията по т. 15. Който е съгласен 
да се подкрепи решението по т. 15, моля да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 25, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Приема се решение по т. 15. 

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

чл.  129, ал. 1 от ЗУТ прие 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
№ 336 

 
Одобрява изменение на Подробен устройствен план - План за регулация и 

застрояване на  УПИ VIІ – 92, Курортна дейност и трафопост, кв. 8 в курортно – 
туристическо ядро ”Малина”, курортен комплекс Пампорово, землището на       
с. Стойките  с образуване на нови УПИ : ХI– 171 за вилни сгради, ХII – 172 за 
вилни сгради, ХIII – 173 за вилни сгради, XIV – 174 за вилни сгради, XV – 175 за 
вилни сгради, XVI – 176 за вилни сгради, XVII – 177 за вилни сгради, XVIII – 
178 за вилни сгради и XIX – 179 за обслужваща сграда на вилен комплекс, вилна 
сграда и паркинг  с устройствени параметри – устройствена зона Ок, височина 
на застрояване до 10 метра, плътност на застрояване до 30%, кинт до 1.5, 
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озеленяване – мин.50% с ограничителна и задължителна линия на застрояване на 
новообразуваните УПИ и улична регулация. 
 
ПО ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Продажба на общински 
жилищен имот – К. Хаджиев. 

Докладва: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян 
 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Няма предложения от комисиите. Вносителят? 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Няма какво да добавя. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Няма предложения. Дискусия? Става въпрос за 
апартамент общински, продава се на наемател, за яснота. Ако няма разисквания, 
моля да прекратим разискванията. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 25, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Прекратяваме разискванията по т. 16. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Поименен вот, колеги, по проекта за решение. 
 

Поименно гласуване на проекта за решение по т. 16 от дневния ред: 
1. Анита Чолакова    – „за” 
2. Антон Тодоров     – „за” 
3. Валентин Кюлхански    – „за” 
4. Валентин Цолов    – „за” 
5. Данчо Киряков    – „за” 
6. Димитър Кръстанов    – „за” 
7. Димитър Николов    – „за” 
8. Екатерина Гаджева    – „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   – отсъства 
25.  Славка Каменова   – „за” 
26.  Стефан Сабрутев   – „за” 
27.  Стоян Иванов    – „за” 
28.  Филип Топов    – отсъства 
29.  Юлия Кисьова    – „за” 
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СЛАВКА КАМЕНОВА: Резултат? 
(Виолета Бояджиева: 26 „за”, без „ против” и „ въздържали се”.) 
СЛАВКА КАМЕНОВА: 26 гласа „за”, без „против” и „въздържали се”. Приема 
се решението по т. 16. 

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

ЗОС, чл. 27, ал. 1 и чл. 30, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за установяване 
на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища – общинска 
собственост, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация прие 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

№ 337 
 
1. Изменя „Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – 

общинска собственост за 2016 година”, приета с Решение № 26/18.12.2015г. на 
Общински съвет Смолян в Приложение 8 по чл. 43 и чл. 45 от Закона за 
общинската собственост и Приложение № 1 – „Разпоредителни сделки на 
основание чл. 35 от Закона за общинската собственост, както следва: Общински 
жилищен имот с адрес гр. Смолян, ул. „Атанас Беров “ №6, жил. блок – „Б-1“, 
вх. А, ап. 1, ет. 1 от Приложение 8, Раздел II „Жилища  - фонд за настаняване под 
наем на граждани с установени жилищни  нужди“, ред № 28 се премества в 
Приложение №1 – „Разпоредителни сделки на основание чл. 35 от Закона за 
общинска собственост  продажба на имоти  - частна общинска собственост. 

2. Дава съгласие за продажба на общински жилищен имот с адрес              
гр. Смолян, ул. „Атанас Беров“ № 6, жил. блок – „Б-1“, вх. А, ап. 1, ет. 1, със 
застроена площ 75,42 кв.м., ведно с 2,45% идеални части от общите части на 
сградата и от правото на строеж, както и изба № 6, актуван с Акт за Частна 
общинска собственост № 1806/19.02.2015 год. на наемателя Карамфил 
Момчилов Хаджиев на пазарна цена в размер на 20 800 (двадесет хиляди и 
осемстотин) лева без ДДС. 

3. Упълномощава Кмета на Община Смолян да извърши всички 
необходими правни и фактически действия по изпълнение на горното решение. 
 
ПО СЕДЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Продажба на 
общински жилищен имот – А. Чонгов. 

Докладва: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян 
 
СЛАВКА КАМЕНОВА:  По т. 17 идентично предложение за продажба на 
общински жилищен имот на наемател. Няма предложения от комисиите, от 
вносителя също. Разисквания? Ако няма, да прекратим разискванията по т. 17. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 26, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Прекратяваме разискванията по т. 17. Поименен вот по 
т. 17. 
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Поименно гласуване на проекта за решение по т. 17 от дневния ред: 
1. Анита Чолакова    – „за” 
2. Антон Тодоров     – „за” 
3. Валентин Кюлхански    – „за” 
4. Валентин Цолов    – „за” 
5. Данчо Киряков    – „за” 
6. Димитър Кръстанов    – „за” 
7. Димитър Николов    – „за” 
8. Екатерина Гаджева    – „за” 
9. Елисавета Лободова    – „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   – 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: 26 „за”, без „ против” и „ въздържали се”.) 
СЛАВКА КАМЕНОВА: 26 гласа „за”, без „против” и „въздържали се”. Приема 
се решението по т. 17. 

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

ЗОС, чл. 27, ал. 1 и чл. 30, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за установяване 
на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища – общинска 
собственост, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация прие 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

№ 338 
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1. Изменя „Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – 
общинска собственост за 2016 година”, приета с Решение № 26/18.12.2015г. на 
Общински съвет Смолян в Приложение 8 по чл. 43 и чл. 45 от Закона за 
общинската собственост и Приложение № 1 – „Разпоредителни сделки на 
основание чл. 35 от Закона за общинската собственост, както следва: Общински 
жилищен имот с адрес гр. Смолян, ул. „Братан Шукеров“ № 26, жил. блок – „А-
6“, вх. Г, ап. 35, ет. 1 от Приложение 8, Раздел II „Жилища  - фонд за настаняване 
под наем на граждани с установени жилищни  нужди“, ред № 51 се премества в 
Приложение №1 – „Разпоредителни сделки на основание чл. 35 от Закона за 
общинска собственост  продажба на имоти  - частна общинска собственост. 

2. Дава съгласие за продажба на общински жилищен имот с адрес 
гр.Смолян, ул. „Братан Шукеров“ №26, жил. блок – „А-6“, вх. Г, ап. 35, ет. 1, със 
застроена площ 48,64 кв.м., ведно с 1,17% идеални части от общите части на 
сградата и от правото на строеж, както и изба № 35, актуван с Акт за Частна 
общинска собственост №1474а/16.09.2009 год. на наемателя Асен Илиев Чонгов 
на пазарна цена в размер на 17 360 (седемнадесет хиляди триста и шестдесет) 
лева без ДДС. 

3. Упълномощава Кмета на Община Смолян да извърши всички 
необходими правни и фактически действия по изпълнение на горното решение. 
 
ПО ОСЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Продажба на общински 
жилищен имот – В. Мачокова. 

Докладва: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян 
 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Предложения от комисиите и от вносителя 
допълнително няма. Дискусия? Ако няма, да прекратим разискванията. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 26, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Прекратяваме разискванията. Поименен вот. 
 

Поименно гласуване на проекта за решение по т. 18 от дневния ред: 
1. Анита Чолакова    – „за” 
2. Антон Тодоров     – „за” 
3. Валентин Кюлхански    – „за” 
4. Валентин Цолов    – „за” 
5. Данчо Киряков    – „за” 
6. Димитър Кръстанов    – „за” 
7. Димитър Николов    – „за” 
8. Екатерина Гаджева    – „за” 
9. Елисавета Лободова    – „за” 
10. Ивайло Халваджиев    – „за” 
11.  Иван Пищалов    – „за” 
12.  Илия Томов     – „за” 
13.  Кирил Асенов     – отсъства 
14.  Кирил Хаджихристев   – „за” 
15.  Коста Начев     – „за” 
16.  Костадин Василев    – „за” 
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17.  Мария Семерджиева    – „за” 
18.  Марияна Методиева    – „за” 
19.  Милен Журналов    – „за” 
20.  Милен Пачелиев    – „за” 
21.  Михаил Генчев   – „за” 
22.  Михаил Гунчев    – „за” 
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: 26 „за”, без „ против” и „ въздържали се”.) 
СЛАВКА КАМЕНОВА: С 26 гласа „за”, без „против” и „въздържали се”, приема 
се решение по предложението по т. 18. 

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

ЗОС, чл. 27, ал. 1 и чл. 30, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за установяване 
на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища – общинска 
собственост, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация прие 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

№ 339 
 
1. Изменя „Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – 

общинска собственост за 2016 година”, приета с Решение № 26/18.12.2015г. на 
Общински съвет Смолян в Приложение 8 по чл. 43 и чл. 45 от Закона за 
общинската собственост и Приложение № 1 – „Разпоредителни сделки на 
основание чл. 35 от Закона за общинската собственост, както следва: Общински 
жилищен имот с адрес гр. Смолян, ул. „Атанас Беров “ № 5, жил. блок – „Б-4“, 
вх. Д, ап. 52, ет. 1 от Приложение 8, Раздел II „Жилища  - фонд за настаняване 
под наем на граждани с установени жилищни  нужди“, ред № 49 се премества в 
Приложение №1 – „Разпоредителни сделки на основание чл. 35 от Закона за 
общинска собственост  продажба на имоти  - частна общинска собственост. 

2. Дава съгласие за продажба на общински жилищен имот с адрес              
гр. Смолян, ул. „Атанас Беров“ № 5, жил. блок – „Б-4“, вх. Д, ап. 52, ет. 1, със 
застроена площ 86,52 кв.м., ведно с 1,76% идеални части от общите части на 
сградата и от правото на строеж, както и изба № 52 и таван № 52, актуван с Акт 
за Частна общинска собственост №1639/15.12.2011 год. на наемателя Ваклина 
Асенова Мачокова на пазарна цена в размер на 32 100 (тридесет и две хиляди и 
сто) лева без ДДС. 
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3. Упълномощава Кмета на Община Смолян да извърши всички 
необходими правни и фактически действия по изпълнение на горното решение. 
 
ПО ДЕВЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Изкупуване на 
недвижим поземлен имот с идентификатор 68000.502.270 по кадастралната карта 
на гр. Смолян на основание чл. 199 от ЗУТ, във връзка с чл. 33 от ЗС. 

Докладва: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян 
 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Предложението е да се откаже изкупуването. Няма 
предложения от комисиите, нито от вносителя. Дискусия? Да прекратим 
разискванията. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 25, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Прекратяваме разискванията по т. 19. Поименен вот по 
предложението. 

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

1. Анита Чолакова    – „за” 
2. Антон Тодоров     – „за” 
3. Валентин Кюлхански    – „за” 
4. Валентин Цолов    – „за” 
5. Данчо Киряков    – „за” 
6. Димитър Кръстанов    – „за” 
7. Димитър Николов    – „за” 
8. Екатерина Гаджева    – „за” 
9. Елисавета Лободова    – „за” 
10. Ивайло Халваджиев    – „за” 
11.  Иван Пищалов    – „за” 
12.  Илия Томов     – „за” 
13.  Кирил Асенов     – 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   – отсъства 
25.  Славка Каменова   – „за” 
26.  Стефан Сабрутев   – „за” 
27.  Стоян Иванов    – „за” 
28.  Филип Топов    – отсъства 
29.  Юлия Кисьова    – „за” 
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СЛАВКА КАМЕНОВА: Резултат? 
(Виолета Бояджиева: 26 „за”, без „ против” и „ въздържали се”.) 
СЛАВКА КАМЕНОВА: С 26 гласа „за”, без „против” и „въздържали се”, приема 
се решение по т. 19. 

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

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

 
Р Е Ш Е Н И Е 

№ 340 
 
1. Отказва да изкупи от Мария Василева Конова и Донка Димитрова Кечева 

собствения им  недвижим имот представляващ поземлен имот с идентификатор 
67653.502.270 целия с площ 315 (триста и петнадесет) кв.м., трайно 
предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско 
застрояване (до 10m) по кадастралната карта на с. Солища, общ. Смолян, 
одобрена със Заповед № РД-18-6/08.02.2011 г. на ИД на Агенцията по геодезия, 
картография и кадастър, при граници: п.и. 68000.502.269, п.и. 6800.502.31, 
68000.502.345, 68000.502.274, 68000.502.271, 68000.502.405, 68000.502.255, 
68000.502.256, участващ в УПИ VІІІ,УПИ ІХ, УПИ Х, УПИ ХІХ и в пешеходна 
пътека, кв. 7 по плана на с. Солища, общ. Смолян за предлаганата сума за 
изкупуване в размер  2 205,00 (две хиляди двеста и пет)лева. 

 2. Упълномощава Кмета на Община Смолян да издаде необходимия за 
целта документ /писмен отказ/, удостоверяващ отказа на Общинския съвет за 
изкупуване на поземлен имот цитиран в точка 1. 
 
ПО ДВАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Предоставяне на безвъзмездно 
право на ползване на Съюза на учените в България, помещения частна общинска 
собственост по реда на Закона за общинската собственост. 

Докладва: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян 
 
СЛАВКА КАМЕНОВА: По т. 20… 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Оттеглям я. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Вносителят оттегля предложението по т. 20. 
 
ПО ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Отдаване под наем 
на имот общинска собственост по реда на Закона за общинската собственост. 

Докладва: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян 
 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Няма предложения от комисиите, няма предложение и 
от вносителя. Дискусия? Който е съгласен, моля да прекратим разискванията по 
т. 21. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 25, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Прекратяваме разискванията. Поименен вот. 
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Поименно гласуване на проекта за решение по т. 21 от дневния ред: 

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

 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Резултат? 
(Виолета Бояджиева: 25 „за”, без „ против” и „ въздържали се”.) 
СЛАВКА КАМЕНОВА: 25 гласа „за”, без „против” и „въздържали се”. Приема 
се решение по т. 21. 

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

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

 
Р Е Ш Е Н И Е 

№ 341 
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І. Дава съгласие Кмета на Община Смолян да отдаде под наем чрез 
публично оповестен конкурс помещение № 203 с площ   19,17 кв.м.  и 
помещение № 202 с площ 19,86 и  с прилежащи площи 35,60 кв.м. за офиси на 
организация с нестопанска цел, разположени в самостоятелен обект на 
административната сграда на Община Смолян с идентификатор  
67653.918.43.13.2,  находяща се в п.и. с идентификатор 67653.918.43 с адрес: 
гр.Смолян,  бул. „България” № 12, УПИ І, кв. 6 по ПУП на гр. Смолян – Ц.Ч. 
актувана с Акт за публична общинска собственост № 430/15.01.2001 год. вписан 
в Службата по вписвания –Смолян под № 154, том І, н.д. 179, вх.регистър 285 от 
15.03.2004 г.   

ІІ. 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 ремонт на 

помещенията ;   
3. Срок на изпълнение на ремонта не повече от 12 месеца; 

IІІ. Изисквания и критерии за оценка на предложенията: 
1.Минималната наемна годишна цена  с тежест в комплексната оценка – 

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

30 % (30 т.) 
Показател (С) Срок на изпълнение не повече от 12 месеца с тежест в 

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

да извърши всички необходими процедури по подготовката и провеждането на 
публично оповестения конкурс, да утвърди спечелилия участник и да подпише 
договор за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години.  
 
ПО ДВАДЕСЕТ И ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Сключване на 
предварителен договор по реда на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ за част от поземлен 
имот с идентификатор 67653.917.79. 

Докладва: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян 
 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Няма предложения от комисиите и от вносителя. 
Дискусия? Който е съгласен да прекратим разискванията, моля да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 24, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Прекратяваме разискванията по т. 22.  Поименен вот. 
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Поименно гласуване на проекта за решение по т. 22 от дневния ред: 
1. Анита Чолакова    – „за” 
2. Антон Тодоров     – „за” 
3. Валентин Кюлхански    – „за” 
4. Валентин Цолов    – „за” 
5. Данчо Киряков    – „за” 
6. Димитър Кръстанов    – „за” 
7. Димитър Николов    – „за” 
8. Екатерина Гаджева    – „за” 
9. Елисавета Лободова    – „за” 
10. Ивайло Халваджиев    – „за” 
11.  Иван Пищалов    – „за” 
12.  Илия Томов     – „за” 
13.  Кирил Асенов     – отсъства 
14.  Кирил Хаджихристев   – „за” 
15.  Коста Начев     – „за” 
16.  Костадин Василев    – „за” 
17.  Мария Семерджиева    – „за” 
18.  Марияна Методиева    – отсъства 
19.  Милен Журналов    – „за” 
20.  Милен Пачелиев    – „за” 
21.  Михаил Генчев   – „за” 
22.  Михаил Гунчев    – „за” 
23.  Петър Мирчев    – „за” 
24.  Салих Аршински   – отсъства 
25.  Славка Каменова   – „за” 
26.  Стефан Сабрутев   – не гласува 
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 решение по т. 22. 

 
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 и чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от 
Закона за устройство на територията прие 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

№ 342 
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1. Съгласно скица-проект за промяна на граници на поземлен имот 
67653.917.663, обявява 139 кв.м. от поземлен имот с 67653.917.79 с площ 390 
(триста и деветдесет) кв.м., начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 
10m), трайно предназначение на територията: урбанизирана, улична регулация, 
кв.178  по плана на гр. Смолян, актуван с Акт публична общинска собственост 
№ 1200/05.12.2016 год. от публична общинска собственост в частна общинска 
собственост, поради отпаднало предназначение. 

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, 
допълва 139 кв.м. от поземлен имот с 67653.917.79 с площ 390 (триста и 
деветдесет) кв.м., начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10m), трайно 
предназначение на територията: урбанизирана, улична регулация, кв.178  по 
плана на гр. Смолян, актуван с Акт публична общинска собственост № 
1200/05.12.2016 год. 

3. Дава съгласие за сключване на предварителен договор с Николай 
Георгиев Кузманов 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 със Николай Георгиев Кузманов за продажба на 139 кв.м. от поземлен 
имот с 67653.917.79 с площ 390 (триста и деветдесет) кв.м., начин на трайно 
ползване: ниско застрояване (до 10m), трайно предназначение на територията: 
урбанизирана, улична регулация, кв.178 по плана на гр.Смолян, актуван с Акт 
публична общинска собственост № 1199/30.11.2016 год. на пазарна оценка от 
3475,00 (три хиляди четиристотин седемдесет и пет) лева, без ДДС. 

5. След влизане в сила на изменението на Подробният устройствен план и 
плащане на цената, да сключи окончателен договор. 
 
ПО ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Сключване на 
предварителен договор по реда на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ с Незабравка 
Миткова Петева, Петьо Ясенов Асенов, Митко Ясенов Асенов. 

Докладва: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян 
 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Предложение за сключване на предварителен договор с 
други лица, за друг имот. Предложения няма от комисиите и от вносителя. 
Дискусия? Ако няма, да прекратим разискванията. Който е съгласен да 
прекратим разискванията по т. 23, моля да гласува с вдигане на ръка. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 25, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Прекратяваме разискванията по т. 23. Поименен вот. 

 
Поименно гласуване на проекта за решение по т. 23 от дневния ред: 

1. Анита Чолакова    – „за” 
2. Антон Тодоров     – „за” 
3. Валентин Кюлхански    – „за” 
4. Валентин Цолов    – „за” 
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5. Данчо Киряков    – „за” 
6. Димитър Кръстанов    – „за” 
7. Димитър Николов    – „за” 
8. Екатерина Гаджева    – „за” 
9. Елисавета Лободова    – „за” 
10. Ивайло Халваджиев    – „за” 
11.  Иван Пищалов    – „за” 
12.  Илия Томов     – „за” 
13.  Кирил Асенов     – отсъства 
14.  Кирил Хаджихристев   – „за” 
15.  Коста Начев     – „за” 
16.  Костадин Василев    – „за” 
17.  Мария Семерджиева    – „за” 
18.  Марияна Методиева    – отсъства 
19.  Милен Журналов    – „за” 
20.  Милен Пачелиев    – „за” 
21.  Михаил Генчев   – „за” 
22.  Михаил Гунчев    – „за” 
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: 25 „за”, без „ против” и „ въздържали се”.) 
СЛАВКА КАМЕНОВА: 25 „за”, без „против” и „въздържали се”. Приема се 
решение по т. 23. 

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

местното самоуправление и местната администрация, чл. 6, ал. 1, от Закона за 
общинската собственост и чл. 5, ал. 5 от Наредбата за реда за придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество, чл. 8, ал. 9,      чл. 35, ал. 4, 
т. 2 от Закона за общинската собственост и чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от Закона за 
устройство на територията прие 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

№ 343 
 
1. Допълва Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – 

общинска собственост за 2016 година приета с Решение № 26/18.12.2015 година 
на Общински съвет Смолян в Приложение № 5 – Разпоредителни сделки на 
основание чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от Закона за устройство на територията, както 
следва поземлен имот с идентификатор 67547.501.1374 с площ 355 (триста 
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петдесет и пет) кв.м., Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10m), с 
трайно предназначение на територията: Урбанизирана, кв. 12 по плана на   с. 
Смилян, общ. Смолян, актуван с акт за частна общинска собственост № 1877/ 
15.08.2016 год. 

2. Дава съгласие Община Смолян да сключи предварителен договор с 
Незабравка Миткова Петева, Петьо Ясенов Асенов, Митко Ясенов Асенов по 
реда на чл. 15, ал. 3, и ал. 5 от Закона за устройства на територията. 

3. Упълномощава Кмета на Община Смолян да сключи предварителен 
договор с Незабравка Миткова Петева, Петьо Ясенов Асенов, Митко Ясенов 
Асенов за продажба на общински имот - поземлен имот с идентификатор 
67547.501.1374 с площ 355 (триста петдесет и пет) кв.м., Начин на трайно 
ползване: Ниско застрояване (до 10m), с трайно предназначение на територията: 
Урбанизирана, кв. 12 по плана на с. Смилян, общ. Смолян, актуван с акт за 
частна общинска собственост № 1877/15.08.2016 год. на пазарна оценка от 
2130,00 (две хиляди сто и тридесет) лева, без ДДС. 

4. Упълномощава Кмета на Община Смолян след влизане в сила на 
изменението на Подробният устройствен план и плащане на цената, и 
съответните данъци и такси да сключи окончателен договор. 
 
ПО ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Сключване на 
предварителен договор по реда на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ за част от поземлен 
имот с идентификатор 67653.916.8. 

Докладва: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян 
 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Предложения от комисии и от вносителя няма. 
Дискусия? Да прекратим разискванията. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 25, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Прекратяваме разискванията по т. 24. Поименен вот. 

 
Поименно гласуване на проекта за решение по т. 24 от дневния ред: 

1. Анита Чолакова    – „за” 
2. Антон Тодоров     – „за” 
3. Валентин Кюлхански    – „за” 
4. Валентин Цолов    – „за” 
5. Данчо Киряков    – „за” 
6. Димитър Кръстанов    – „за” 
7. Димитър Николов    – „за” 
8. Екатерина Гаджева    – „за” 
9. Елисавета Лободова    – „за” 
10. Ивайло Халваджиев    – „за” 
11.  Иван Пищалов    – „за” 
12.  Илия Томов     – „за” 
13.  Кирил Асенов     – отсъства 
14.  Кирил Хаджихристев   – „за” 
15.  Коста Начев     – „за” 
16.  Костадин Василев    – „за” 
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17.  Мария Семерджиева    – „за” 
18.  Марияна Методиева    – отсъства 
19.  Милен Журналов    – „за” 
20.  Милен Пачелиев    – „за” 
21.  Михаил Генчев   – „за” 
22.  Михаил Гунчев    – „за” 
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: 25 „за”, без „ против” и „ въздържали се”.) 
СЛАВКА КАМЕНОВА: С 25 гласа „за”, без „против” и „въздържали се”, приема 
се решение по т. 24. 

 
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 и чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от 
Закона за устройство на територията прие 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

№ 344 
 
1. Обявява от публична общинска собственост в частна общинска 

собственост, поради отпаднало предназначение - 13 кв.м. представляващи част 
от поземлен имот с идентификатор 67653.916.8 с площ 83 (осемдесет и три) 
кв.м., начин на трайно ползване: за друг вид застрояване, трайно предназначение 
на територията: урбанизирана, улична регулация, кв. 116  по плана на гр. 
Смолян, актуван с Акт публична общинска собственост № 1199/30.11.2016 год., 
съгласно скица-проект за промяна на граници на поземлен имот с 
идентификатор 67653.916.7.  

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, 
допълва 13 кв.м. от поземлен имот с идентификатор 67653.916.8 с площ 83 
(осемдесет и три) кв.м., начин на трайно ползване: за друг вид застрояване, 
трайно предназначение на територията: урбанизирана, улична регулация, кв.116  
по плана на гр. Смолян, актуван с Акт публична общинска собственост              
№ 1199/30.11.2016 год. 
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3. Дава съгласие за сключване на предварителен договор с Ася Екимова 
Чокова и Софка Екимова Давидова 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 със Ася Екимова Чокова и Софка Екимова Давидова за продажба на 13 
кв.м. от поземлен имот с идентификатор 67653.916.8 с площ 83 (осемдесет и три) 
кв.м., начин на трайно ползване: за друг вид застрояване, трайно предназначение 
на територията: урбанизирана, улична регулация, кв. 116  по плана на гр. 
Смолян, актуван с Акт публична общинска собственост № 1199/30.11.2016 год. 
на пазарна оценка от 312,00 (триста и дванадесет) лева, без ДДС. 

5. След влизане в сила на изменението на Подробният устройствен план и 
плащане на цената, да сключи окончателен договор. 
 
ПО ДВАДЕСЕТ И ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Обявяване на 
общински имот от публична общинска собственост в частна общинска 
собственост. 

Докладва: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян 
 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Няма предложения от комисиите и от вносителя. 
Дискусия? Ако няма, да прекратим разискванията по т. 25. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 25, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 5. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Прекратяваме разискванията по т. 25. Поименен вот. 

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

1. Анита Чолакова    – „за” 
2. Антон Тодоров     – „за” 
3. Валентин Кюлхански    – „за” 
4. Валентин Цолов    – „за” 
5. Данчо Киряков    – „за” 
6. Димитър Кръстанов    – „за” 
7. Димитър Николов    – „за” 
8. Екатерина Гаджева    – „за” 
9. Елисавета Лободова    – „за” 
10. Ивайло Халваджиев    – „за” 
11.  Иван Пищалов    – „за” 
12.  Илия Томов     – „за” 
13.  Кирил Асенов     – отсъства 
14.  Кирил Хаджихристев   – „за” 
15.  Коста Начев     – „за” 
16.  Костадин Василев    – „за” 
17.  Мария Семерджиева    – „за” 
18.  Марияна Методиева    – отсъства 
19.  Милен Журналов    – „за” 
20.  Милен Пачелиев    – „за” 
21.  Михаил Генчев   – „за” 
22.  Михаил Гунчев    – „за” 
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23.  Петър Мирчев    – „за” 
24.  Салих Аршински   – 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: 25 „за”, без „ против” и „ въздържали се”.) 
СЛАВКА КАМЕНОВА: 25 гласа „за”, без „против” и „въздържали се”. Приема 
се решението по т. 25. 

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

местното самоуправление и местната администрация, чл. 6, ал. 1 и ал. 3 от 
Закона за общинската собственост и чл. 5, ал. 2 от Наредбата за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество прие 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

№ 345 
 
1. Обявява от публична общинска собственост в частна общинска 

собственост поземлен имот с идентификатор 67653.916.197 с площ 2778 (две 
хиляди седемстотин седемдесет и осем) кв.м., начин на трайно ползване: Ниско 
застрояване (до 10m), трайно предназначение на територията: урбанизирана; при 
граници на имота: поземлени имоти с идентификатори 67653.916.194, 
67653.916.195, 67653.916.206, 67653.916.278, 67653.916.196, 67653.916.205, 
67653.916.201,  67653.916.198, 67653.916.187, 67653.916.188, 67653.916.193, 
образуващ ,  УПИ ІV – озеленяване,  кв. 140 по плана на гр. Смолян, актуван с 
Акт за публична общинска собственост № 1168/29.01.2016 год. 

2. Упълномощава Кмета на Община Смолян да издаде необходимия за 
целта документ /Акт за частна общинска собственост/. 
 
ПО ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Приемане на 
Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска 
собственост за 2017 г. 

Докладва: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян 
 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Има предложение от комисиите в т. 4 на раздел ІІ, да се 
включат двата пътя – за Виево и Сивино. Други предложения няма. Откривам 
дискусия. Зачитам предложението на комисиите, така, както сме го отразили в 
становището – за Виево и Сивино. Ако няма други предложения, моля да 
прекратим разискванията. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 25, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Прекратяваме разискванията. Който е съгласен да се 
включат Виево и Сивино, да гласуваме, колеги. 
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ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 25, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Приема се предложението на комисиите за допълване 
на Годишната програма и подлагам на поименен вот приемането на Годишната 
програма. 

 
Поименно гласуване на проекта за решение по т. 26 от дневния ред: 

1. Анита Чолакова    – „за” 
2. Антон Тодоров     – „за” 
3. Валентин Кюлхански    – „за” 
4. Валентин Цолов    – „за” 
5. Данчо Киряков    – „за” 
6. Димитър Кръстанов    – „за” 
7. Димитър Николов    – „за” 
8. Екатерина Гаджева    – „за” 
9. Елисавета Лободова    – „за” 
10. Ивайло Халваджиев    – „за” 
11.  Иван Пищалов    – „за” 
12.  Илия Томов     – „за” 
13.  Кирил Асенов     – отсъства 
14.  Кирил Хаджихристев   – „за” 
15.  Коста Начев     – „за” 
16.  Костадин Василев    – „за” 
17.  Мария Семерджиева    – „за” 
18.  Марияна Методиева    – отсъства 
19.  Милен Журналов    – „за” 
20.  Милен Пачелиев    – „за” 
21.  Михаил Генчев   – „за” 
22.  Михаил Гунчев    – „за” 
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: 25 „за”, без „ против” и „ въздържали се”.) 
СЛАВКА КАМЕНОВА: С 25 гласа „за”, без „против” и „въздържали се”, приема 
се решение по т. 26. 

 
Общинският съвет в изпълнение на чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската 

собственост и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12  от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация прие 
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Р Е Ш Е Н И Е 
№ 346 

 
1. Приема Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – 

общинска собственост за 2017 година. 
2. Задължава Кмета на Общината при организирането и провеждането на 

процедурите по разпореждане с имоти – общинска собственост да се придържа 
към приетата Годишна програма. 

3. Възлага на Кмета на Общината да обяви Годишната програма на 
интернет–страницата на общината и в един местен вестник. 
 
ПО ДВАДЕСЕТ И СЕДМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Предоставяне на 
общински поземлен фонд на основание § 27, ал. 2, т. 1 от Преходните и 
заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за 
собствеността и ползването на земеделските земи /ЗИДЗСПЗЗ/. 

Докладва: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян 
 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Няма предложения от комисиите и от вносителя 
различно. Дискусия. Ако няма, да прекратим разискванията по т. 27. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 24, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Прекратяваме разискванията. Поименен вот по т. 27. 

 
Поименно гласуване на проекта за решение по т. 27 от дневния ред: 

1. Анита Чолакова    – „за” 
2. Антон Тодоров     – „за” 
3. Валентин Кюлхански    – „за” 
4. Валентин Цолов    – „за” 
5. Данчо Киряков    – „въздържал се” 
6. Димитър Кръстанов    – „за” 
7. Димитър Николов    – „за” 
8. Екатерина Гаджева    – „за” 
9. Елисавета Лободова    – „за” 
10. Ивайло Халваджиев    – „за” 
11.  Иван Пищалов    – „за” 
12.  Илия Томов     – „за” 
13.  Кирил Асенов     – отсъства 
14.  Кирил Хаджихристев   – „за” 
15.  Коста Начев     – „за” 
16.  Костадин Василев    – „за” 
17.  Мария Семерджиева    – „за” 
18.  Марияна Методиева    – отсъства 
19.  Милен Журналов    – „за” 
20.  Милен Пачелиев    – „за” 
21.  Михаил Генчев   – „въздържал се” 
22.  Михаил Гунчев    – „за” 
23.  Петър Мирчев    – „за” 
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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: 23 „за”, без „ против”, „ въздържали се” 2.) 
СЛАВКА КАМЕНОВА: С 23 гласа „за”, 2 „въздържали се”, без „против”, 
приема се решението по т. 27. 

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

местното самоуправление и местната  администрация, §27, ал. 2, т. 1 от 
Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение 
на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи прие 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

№ 347 
 
І.1.Дава съгласие, поземлен имот с  № по КВС 002368, местност „Оградата“ 

с площ 3979 кв.м., трайно предназначение на територията – земеделска,  начин 
на трайно ползване – пасище с храсти, находящ се в землището на с. Петково, 
общ. Смолян,  да бъде предоставен на Общинска служба по земеделие – Смолян 
за постановяване на решение за възстановяване правото на собственост на 
наследници на Кралю Харитев Кралчев.  

І.2. Дава съгласие, поземлен имот с  № по КВС 002369, местност 
„Костадин“ с площ 4359 кв.м., трайно предназначение на територията – 
земеделска,  начин на трайно ползване – пасище с храсти, находящ се в 
землището на с. Петково,  да бъде предоставен на Общинска служба по 
земеделие – Смолян за постановяване на решение за възстановяване правото на 
собственост на наследници на Кралю Харитев Кралчев. 
 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Колеги, предлагам по т. 28 да изберем г-н Халваджиев, 
Ивайло Халваджиев да председателства, тъй като докладвам изменението на 
Наредба № 1. Който е съгласен г-н Халваджиев да председателства последната 
точка, да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 25, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0. 
 
ПО ДВАДЕСЕТ И ОСМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Проект на Наредба за 
изменение и допълнение на Наредба № 1 за осигуряване на обществения ред на 
територията на община Смолян, приета с Решение № 64 от 18.02.2016 г. на 
Общински съвет – Смолян. 
Докладва: Славка Каменова – Председател на Общински съвет - Смолян 
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ИВАЙЛО ХАЛВАДЖИЕВ: Уважаеми колеги! Постъпила е докладна записка от 
Славка Каменова – председател на Общинския съвет, относно изменение и 
допълнение на Наредба № 1 за осигуряване на обществения ред на територията 
на община Смолян. Няма постъпили предложения от комисиите. Давам думата 
на вносителя. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Уважаеми колеги общински съветници! Пред вас е 
проекта за изменение на Наредба № 1. Предложени са и мотивите, основанието, 
заради което предлагам това изменение. Ако искате повече разяснения, просто 
няма какво да допълня, тъй като се касае за разширяване, тоест даване 
възможност на директора на Областна дирекция на МВР да може да 
упълномощава и други длъжностни лица подопечни на Областна дирекция във 
връзка с установяване на нарушения на територията на община Смолян по 
Наредба № 1, за гъвкавост. Имаме предварително изпълнение с оглед 
настъпващия сезон. Имаме и мотиви. Изложила съм и мотиви защо предлагам да 
се допусне и предварително изпълнение. Няма какво да добавя. 
ИВАЙЛО ХАЛВАДЖИЕВ: Откривам дискусия. Желаещи? Ако няма, колеги, да 
прекратим разискванията с вдигане на ръка. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 25, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0. 
ИВАЙЛО ХАЛВАДЖИЕВ: Прекратяваме разискванията. Сега по проекта за 
решение, който е съгласен да подкрепим докладната, моля да гласува с вдигане 
на ръка. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 25, „ПРОТИВ” – 1, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0. 
ИВАЙЛО ХАЛВАДЖИЕВ: Приема се докладната. Благодаря ви, колеги! 
 

Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 13 
от ЗМСМА и чл.76, ал.3, чл.79 и чл.60, ал. 1 от Административнопроцесуалния 
кодекс във връзка с чл. 8, чл. 10,   ал. 2 и чл. 11, ал. 3 от Закона за нормативните 
актове прие 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

№ 348 
 
1. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 за 

осигуряване на обществения ред на територията на община Смолян, приета с 
Решение № 64 от 18.02.2016 г. на Общински съвет – Смолян, като в чл. 71,     ал. 
3 се прави следното изменение: заличават се изразите: „Районно управление – 
Смолян към ОД на МВР – Смолян; Сектор „Пътна полиция” към ОД на МВР – 
Смолян; Сектор „Охрана обществен ред и териториална полиция” към Отдел 
„Охранителна полиция” към ОД на МВР” и се заменят с текста: от директора на 
ОД на МВР – Смолян или упълномощени от него лица. След направеното 
изменение и допълнение на чл. 71, ал. 3, текстът придобива следната редакция: 

„(3) Актовете за установяване на административните нарушения се 
съставят от длъжностни лица на Община Смолян, кметове на кметства и кметски 
наместници, определени със заповед на Кмета на общината, от директора на ОД 
на МВР - Смолян или от упълномощени от него лица и служители на: Районна 
служба „Пожарна безопасност и защита на населението” и Мобилните гранични 
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полицейски групи при Регионална дирекция „Гранична полиция” – Смолян, в 
рамките на тяхната компетентност. Наказателните постановления се издават от 
Кмета на община Смолян или упълномощен негов заместник.”  

2. Допуска предварително изпълнение на основание чл. 60, ал. 1 от 
Административнопроцесуалния кодекс. 
 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Закривам заседанието на Общински съвет – Смолян. 
Пожелавам ви спокойни коледни празници и новогодишни! Безаварийно, 
спокойно и здраве и късмет в семействата ви! 
 
 (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”  
 
 
 


