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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 
№ 25 

 
 
Днес, 30.05.2017 година, от 14.00 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: 26 
Отсъстваха: Данчо Киряков, Илия Томов и Кирил Асенов 
Заседанието беше открито и ръководено от председателя на Общинския 

съвет – Димитър Кръстанов. 
 
 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ – председател на Общински съвет - Смолян: Добър 
ден, уважаеми госпожи и господа, уважаеми съграждани, уважаеми г-н кмете, 
уважаеми кметове на кметства, уважаеми гости, представители на електронните 
и печатните медии! Откривам заседанието на Общински съвет – Смолян. Моля, 
г-жо Бояджиева, да съобщите колко общински съветници присъстват в залата. 
(Виолета Бояджиева – гл. експерт в дирекция АИО и ОМП: В залата 
присъстват 21 общински съветници.) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: 21 общински съветници присъстват в залата. Имаме 
необходимият кворум, уважаеми дами и господа. Откривам заседанието. 
Постъпили са уведомления от г-н Кирил Асенов – общински съветник, г-н Илия 
Томов – общински съветник, току-що ми се обади по телефона колегата Милен 
Пачелиев, че ще закъснее с няколко минути, паркира около сградата на 
Общинския съвет. По проекта за дневен ред на днешното заседание, уважаеми 
колеги, бих искал преди всичко да ви информирам, че във връзка с оттеглянето 
на т. 21 в заседанието на Постоянната комисия по законност, местно 
самоуправление, на заседанието вчера от страна на Комисията по изготвяне на 
проекта за изменение и допълнение на нашия правилник, на мястото на точка 21 
е включена една допълнителна точка, внесена малко по-късно. А това е именно 
докладната записка, свързана с определянето на представител на Община 
Смолян за Общото събрание на „ПЕРЕЛИК ИНФРАСТРУКТУРНА 
КОМПАНИЯ“. И още една допълнителна точка на вашето внимание в проекта за 
дневен ред. Това е докладната записка от г-н кмета във връзка с удостояването 
със званието „Почетен гражданин на Смолян“ на Петър Янев. Така че откривам 
дискусия по проекта за дневен ред. Имате думата. Има ли становища, въпроси, 
изказвания, други предложения? Имате думата, г-н Василев. Заповядайте. 
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КОСТАДИН ВАСИЛЕВ: Уважаеми г-н председател, г-н кмете! Не дадохте 
информация, г-н Кръстанов, защо се оттегли точка 21. Казахте оттеглена, пък 
какви са причините, основанията? Да ни разясните малко повече. Тъй като аз 
съм един от вносителите на тази точка, пък не знам защо се оттегля в крайна 
сметка. Не съм уведомен. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Не мога да коментирам този въпрос. На основание 
конкретен текст от нашия правилник, в заседанието на Комисията по законност 
и местно самоуправление, обществен ред и сигурност, представител на 
Временната комисия оттегли докладна записка официално. Аз само ви 
съобщавам факта. Вие искате да го коментирам. Не бих могъл. Да, имате думата. 
КОСТАДИН ВАСИЛЕВ: Ако може, тогава г-н Топов. До колкото знам, той беше 
вносител, да обясни защо е оттеглена точката. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Ако той прецени, не възразявам. Имате думата, г-н 
Топов.  
ФИЛИП ТОПОВ: Уважаеми г-н председател, уважаеми колеги общински 
съветници, гости! Г-н Василев наистина е член на тази Временна комисия. 
Искам да подчертая, че аз не съм вносител едноличен на тази докладна записка, 
а тя е от името на цялата комисия, която беше избрана с решение на Общинския 
съвет. По време на публичното обсъждане на тази точка, бяха направени доста 
предложения от страна на присъстващите по време на обсъждането и общински 
съветници, и граждани. По време на няколкото комисии бяха направени 
конкретни запитвания и конкретни предложения, поради което по време на 
заседанието на Постоянната комисия по законност и местно самоуправление и 
след като разговарях с няколко члена от Временната комисия, се реши с оглед 
по-голяма прозрачност, с оглед по-голямо обществено обсъждане, с по-голям 
интерес от гледна точка на направените предложения от колегите общински 
съветници, тука визирам г-жа Анита Чолакова, която беше много активна, 
мисля, че и други колеги взеха отношение, преценихме, че е по-удачно така 
направените предложения да бъдат съобразени от Временната комисия. Тази 
Временна комисия да се събере отново и да доработи, повтарям доработи, 
проекта за решение на Правилника. В тази връзка направихме предложение пред 
Комисията по законност и местно самоуправление, да гласуваме евентуално 
същата да бъде оттеглена преди самото заседание. Има текст в Правилника, ще 
го видите това, чл. 91. Вносителят преди откриване на заседанието може да 
оттегли. Аз ще помоля всички, които проявяват интерес, да депозират в писмен 
вид, на електронната поща на Общината, по-скоро на Общинския съвет, всички 
предложения, които смятате, че е необходимо и е удачно да влезнат в промяната 
на Правилника. Това е, г-н Василев, като решение на по-голямата част от 
Комисията по изработване на този проект за решение. Убеден съм, че ще 
проявите по-голяма активност, ще присъствате на заседанието на Временната 
комисия. Аз и вчера казах, ако бяхте присъствали на публичното обсъждане, 
може би тези предложения, които влезнаха по време на комисията, щеше да 
бъдат съобразени от Временната комисия и нямаше да я оттегляме тази точка. 
Това е, което мога да добавя, г-н председател. Взе се предложение на Комисията 
по законност, което беше гласувано. Мисля, че само един колега гласува 
„против“ или „въздържал се“ оттеглянето. Втората точка на предложението на 
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Постоянната комисия по законност е отново да се събере Временната комисия 
по изработка на Правилника, да съобрази всички предложения. И тези, които са 
направиха по време на заседанията на комисиите, и тези, които ще направите, 
уважаеми колеги, а и гражданите, които имат намерение да направят като 
предложения. И за следващото заседание да внесем отново за обсъждане. Като 
ще поканя, дето се казва, по-голяма активност да вземат в тази доработка 
членовете на Временната комисия. Благодаря ви! 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви, г-н Топов! Да, г-н Василев, имате 
думата. 
(Михаил Генчев, от място: Процедурата, г-н председателю!) 
КОСТАДИН ВАСИЛЕВ: Реплика към г-н Топов. Г-н Генчев, не така! Нещо ще 
ни уплашите с това извикване. 
(Михаил Генчев, от място: Обсъждаме дневния ред.) 
КОСТАДИН ВАСИЛЕВ: Точно по дневния ред. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Г-н Василев, аз ви моля да се концентрираме върху 
обсъждането на дневния ред. 
КОСТАДИН ВАСИЛЕВ: Концентрирани сме, г-н председателю. Искам да ви 
напомня на вас, че вие като председател на Общинския съвет трябваше, защото 
г-н Топов казва, че не е председател на тази Временна комисия, трябваше да ни 
информирате предварително, че тази точка се оттегля. Защо?! Защото точката не 
може да се оттегли от Комисията по законност. Тя може да се оттегли от 
вносителите, които внасят тази точка. Аз ви казвам, че в момента не знаех. В 
момента научавам, че тази точка се оттегля. Така че много правилно ви задавам 
въпроса „Защо?“. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Въпросът е свързан като цяло с вътрешната 
организация на работата на комисията. Моля да не го генерализирате и да го 
отправяте само към председателя на Общинския съвет. Абсолютно ясно е това. 
Уважаеми колеги, по дневния ред. Искам да ви информирам също така, че на 
основание чл. 74, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на 
Общинския съвет и взаимодействието му с общинската администрация, е 
постъпило искане от представител на граждани да вземе отношение по т. 11 по 
съответния ред. Г-н Милан Трънски, който се намира в залата, желае да се 
изкаже по т. 11 – Одобряване на Подробен устройствен план, във връзка с обект 
„Газификация на гр. Смолян”, Подобект: „Газоразпределителни мрежи и 
отклонения..“ и т. н. Така че когато стигнем до тази точка, разбира се, ако 
приемем дневния ред, г-н Трънски ще има възможност да вземе думата по 
съответния ред, който е оказан в действащия Правилник, за ваша информация. 
По проекта за дневен ред, има ли желаещи да вземат отношение? Не виждам. 
Моля общинските съветници, които са съгласни да прекратим разискванията по 
проекта за дневен ред, да гласуват. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 25; „ПРОТИВ“ – 0  „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: С 25 „за“, без „против“ и „въздържали се“, 
прекратихме разискванията по проекта за дневен ред. Моля общинските 
съветници, които са съгласни с този предложен дневен ред, да гласуват. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 25, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 
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ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: 25 „за“, без „против“ и „въздържали се“. Приехме 
дневния ред за днешното наше заседание.  
 
 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:  
 

1. Удостояване на Школа по народно пеене „Китка виена” при НЧ „Кирил 
Маджаров-1866” – Смолян, кв. Устово, със “Златен плакет на Община 
Смолян”. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
 

2. Награждаване на образователни и културни институции. 
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 
3. Приемане на Наредба за условията и реда за настаняване  и ползване на 

социални жилища в Община Смолян. 
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 
4. Определяне на наемни цени на общински „Социални жилища”. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
 

5. Проект „Трансгранично планиране и инфраструктурни мерки за защита от 
наводнения“, с акроним Flood Protection по Програмата за трансгранично 
сътрудничество „ИНТЕРРЕГ V-A Гърция – България“ 2014 – 2020, 
Приоритетна ос 2: „Устойчив и приспособим към климата трансграничен 
регион“, Инвестиционен проект 5b: „Насърчаване на инвестиции, 
предназначени за справяне със специфични рискове, осигуряване на 
устойчивост при бедствия и разработване на системи за управление на 
бедствия“. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
 

6. Приемане на оценка на независим оценител за придобиване на 
собственост на поземлен имот с проектен идентификатор 67653.916. -1по 
скица проект от 13.03.17 г. попадащ в УПИ – Озеленяване и улична 
регулация между кв.130 и кв.133 по плана на гр.Смолян  за обект 
„Изграждане на подпорна стена на улица „Петър Берон“, до Римски мост, 
по десния бряг на р.Черна в гр.Смолян“ по проект „Трансгранично 
планиране и инфраструктурни мерки за защита от наводнения“, с акроним 
Flood Protection по Програмата за трансгранично сътрудничество 
„ИНТЕРРЕГ V-А Гърция – България“ 2014 – 2020, Приоритетна ос 2: 
„Устойчив и приспособим към климата трансграничен регион“, 
Инвестиционен проект 5b: „Насърчаване на инвестиции, предназначени за 
справяне със специфични рискове, осигуряване от устойчивост при 
бедствия и разработване на системи за управление на бедствия“. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
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7. Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за 
регулация и застрояване на поземлени имоти с идентификатори 
67653.4.796, 67653.4.483 и 67653.663.11 в местност „Керно” и местност 
„Горна река”, землище на гр. Смолян. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
 

8. Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за 
регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 02782.2.88 в 
местност „Гераница”, землище с. Горна Арда. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
 

9. Разрешение за изработване на Подробен устройствен план – парцеларен 
план за обект: „Авариен ремонт на въжена линия 20Кv „АРДА“, Община 
Смолян, обл. Смолян”, подобект - „Кабелна линия 20 Kv в участъка от 
км.17+661 до км.18+511 на републикански път III – 8683 в землището на с. 
Могилица, Община Смолян, обл. Смолян”. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
 

10. Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за 
регулация и застрояване на поземлени имоти с №№ 006073, 006062, 
006063 и част от 006002 в местност „Ирмахица”, землище с. Полковник 
Серафимово. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
11. Одобряване на Подробен устройствен план – устройствена план - схема за 

обект: „Газификация на гр. Смолян”, Подобект: “Газоразпре-делителни 
мрежи и отклонения към абонати в централна градска част, етап 1, гр. 
Смолян, община Смолян, гр. Смолян“.   

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
 

12. Учредяване право на строеж за изграждане на жилищни сгради върху 
поземлен имот с идентификатор 67653.916.456, образуващ УПИ I-196- за 
социални жилища, кв. 140а по плана на гр. Смолян по реда на чл. 37, ал. 1 
от Закона за общинската собственост и чл. 50, ал.1 от Наредбата за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество чрез 
публични търгове с тайно наддаване. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
 

13. Учредяване право на строеж за изграждане на жилищни сгради върху 
поземлен имот с идентификатор 67653.916.457, образуващ УПИ IV-197- за 
социални жилища, кв. 140а по плана на гр. Смолян по реда на чл. 37, ал. 1 
от Закона за общинската собственост и чл. 50, ал.1 от Наредбата за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество чрез 
публични търгове с тайно наддаване. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
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14. Изкупуване на недвижим поземлен имот с идентификатор 67653.923.564 
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 
 

15. Продажба на поземлен имот с идентификатор № 67653.923.46,  образуващ 
Урегулиран поземлен имот VІІ – 923.46, кв. 6 по плана на гр. Смолян, кв. 
Устово 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
 

16. Предоставяне на Община Смолян за безвъзмездно управление на  
помещение, с обща площ 64 кв.м., което е част от имот публична 
държавна собственост, с идентификатор № 24089.929.195.1 
представляващ: Складова база, находящ се в с. Дунево, управлявано от 
Министерството на вътрешните работи (МВР) – Областно управление 
„Пожарна безопасност и защита на населението” – Смолян. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
 

17. Отдаване под наем на общински терен за поставяне на преместваеми 
обекти по одобрена схема по реда на чл.56 от Закона за устройство на 
територията и Закона за общинската собственост – вендинг машина. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
18. Отдаване под наем на общински терен за поставяне на преместваем обект 

по одобрена схема по реда на чл.56 от Закона за устройство на 
територията и Закона за общинската собственост. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
 

19. Изменение и допълнение на Решение № 328, взето по Протокол № 20 от 
16.12.2016 година, касаещо определяне броя на таксиметровите 
автомобили, обслужващи Община Смолян, максималните цени за 
таксиметров превоз на пътници за 2017 година и утвърждаване на образец 
на холограма и стикер. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
 

20. Упълномощаване на представител на Община Смолян за участие в  
редовното годишно Общо събрание на акционерите на „Общинска банка” 
АД, насрочено за 02.06.2017 г. и гласуване по дневния ред. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
 

21. Упълномощаване на представител на Община Смолян за участие в 
редовно общо събрание на акционерите на „ПЕРЕЛИК 
ИНФРАСТРУКТУРНА КОМПАНИЯ“ АД, свикано за 19.06.2017 г., и 
гласуване по дневния ред.      

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
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22. Възмездно придобиване от община Смолян на ограничени вещни права - 
права на прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на 
техническата инфраструктура през чужди имоти за изграждане на линеен 
обект: „Интегриран воден проект на агломерация град Смолян”, ведно с 
допълнително разработени клонове. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
 

23. Приемане на годишния отчет и баланса за 2016 г. на „УЧЕНИЧЕСКО И 
СТОЛОВО ХРАНЕНЕ“ – ЕООД град Смолян, ЕИК: 120506497 

ДОКЛАДВА: Инж. Д. Кръстанов – Председател на ОбС 
 

24. Удостояване на Петър Янев със званието „Почетен гражданин на 
Смолян”. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Преминаваме към изпълнение на приетия проект за 
дневен ред.  
 
 
ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Удостояване на Школа по 
народно пеене „Китка виена“ при НЧ „Кирил Маджаров-1866“ – Смолян, 
кв. Устово, със „Златен плакет на Община Смолян“. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Докладна записка от г-н кмета на общината, относно 
удостояване на Школа за народно пеене „Китка виена“ от Народно читалище 
„Кирил Маджаров-1866“ – Смолян, кв. Устово, със „Златен плакет на Община 
Смолян“. Вносителят, г-н кмете, имате думата. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Уважаеми госпожи и господа общински съветници, 
колеги кметове, съграждани! Популярната в Смолян и в цялата страна певческа 
формация под името Школата на Младен Койнаров навършва 15 години от 
своето създаване. В тази връзка Настоятелството при НЧ „Кирил Маджаров-
1866“ – Смолян, кв. Устово, предлага Школата по народно пеене „Китка виена“ 
с ръководител Младен Койнаров, да бъде наградена с отличие на Община 
Смолян за неоценимия принос за опазването, развитието и популяризирането на 
българския певчески фолклор, в частност на родопската песен. Моля за вашето 
решение. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви, г-н кмете. Колеги, имате думата. 
Откривам разисквания по въпроса. Има ли желаещи да вземат отношение? Не 
виждам желаещи да се изкажат. Моля колегите, които са съгласни да прекратим 
разискванията по т. 1, да гласуват. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 24, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: С 24 „за“, без „против“ и „въздържали се“, 
прекратихме разискванията. Преминаваме към гласуване. Ще гласуваме 
поименно, тъй като става дума за присъждане на „Златен плакет на Община 
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Смолян“. Така ще бъде и следващата точка за награждаване на образователни и 
културни институции.  
 
Поименно гласуване на проекта за решение по т. 1 от дневния ред: 

1. Ангел Безергянов     – „за“ 
2. Анита Чолакова    – „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     – отсъства 
13. Кирил Асенов     – отсъства 
14. Кирил Хаджихристев    – „за“ 
15. Коста Начев     – „за“ 
16. Костадин Василев     – „за“ 
17. Мариана Сивкова     – „за“ 
18. Мария Семерджиева    – „за“ 
19. Марияна Методиева    – „за“ 
20. Милен Журналов     – отсъства 
21. Милен Пачелиев     – „за“ 
22. Михаил Генчев     – „за“ 
23. Петър Мирчев     – „за“ 
24. Салих Аршински     – „за“ 
25. Славка Каменова     – „за“ 
26. Стефан Сабрутев     – „за“ 
27. Стоян Иванов     – „за“ 
28. Филип Топов     – „за“ 
29. Юлия Кисьова     – „за“ 

 
 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Моля, обявете резултата. 
(Виолета Бояджиева: 24 „за“, без „ против“ и „ въздържали се“.) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: 24 „за“, без „против“ и „въздържали се“, приехме 
проекта за решение за удостояване на Школа за народно пеене „Китка виена“ 
към читалището в кв. Устово със „Златен плакет на Община Смолян“. Благодаря 
ви, колеги!. 
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Общинският съвет на основание чл.21, ал.1, т.23 и ал. 2 от ЗМСМА и 
Раздел ІІ от Правилника за отличията на Община Смолян прие 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

№ 483 
 

1. Удостоява Школа по народно пеене „Китка виена” при НЧ „Кирил 
Маджаров-1866” – Смолян, кв. Устово, със „Златен плакет на Община Смолян”.  

2. Възлага на Кмета на Община Смолян или упълномощено от него лице да 
връчи отличието на Школа по народно пеене „Китка виена” при НЧ „Кирил 
Маджаров-1866” – Смолян, кв. Устово, при подходящ повод. 

3. Възлага на Кмета на Община Смолян или упълномощено от него лице да 
впише удостояването на Школа по народно пеене „Китка виена” при НЧ „Кирил 
Маджаров-1866” – Смолян, кв. Устово, със „Златен плакет на Община Смолян” в 
Почетната книга на Общината. 
 

 
ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Награждаване на образователни и 
културни институции. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Преминаваме към т. 2. Докладна записка от Николай 
Мелемов – кмет на Община Смолян, относно награждаване на образователни и 
културни институции. Имате думата, г-н кмете. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: През настоящата година четири образователни 
институции и седем читалища в община Смолян празнуват юбилейни и кръгли 
годишнини от своето създаване. По този повод предлагам ОУ „Н. Й. Вапцаров“ 
– с. Широка лъка, НУФИ „Широка лъка“, Детска градина „Славейче“ – Смолян, 
Детска градина „Зорница“ – Смолян, както и НЧ „Екзарх Стефан-1872 – с. 
Широка лъка“, НЧ „Христо Ботев-1892“ – с. Чокманово, НЧ „Асен Златаров-
1927“ – с. Смилян, НЧ „България-1937“ – с. Могилица, НЧ „Светлина-1937“ – с. 
Търън, НЧ „Г. С. Раковски-1947“ – с. Мугла и НЧ „Искра-1957“ – с. Виево, да 
бъдат наградени с парични награди. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви! Уважаеми колеги, откривам дискусия 
по т. 2. Моля желаещите да се изкажат. Не виждам. Моля колегите, които са 
съгласни да прекратим дискусията по т. 2, да гласуват. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 24, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: С 24 „за“, без „против“ и „въздържали се“, 
прекратихме разискванията. Гласуваме поименно, уважаеми колеги. 
 
Поименно гласуване на проекта за решение по т. 2 от дневния ред: 

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

 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Моля, обявете резултата. 
(Виолета Бояджиева: 24 „за“, без „ против“ и „ въздържали се“.) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: С 24 „за“, без „против“ и „въздържали се“, приехме 
проекта за решение по т. 2. 
 

Общинският съвет на основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното 
самоуправление и местна администрация прие 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

№ 484 
 

1. Награждават се образователни и културни институции, както следва: 
• ОУ „Н.Й.Вапцаров“ – с. Широка лъка, по повод честване 185 години 

просветно дело в с. Широка лъка, с парична награда в размер на 1 000 лв. 
(хиляда лева). 

• Национално училище за фолклорни изкуства „Широка лъка“, по повод 
честване 45 години от създаването на учебното заведение, с парична награда в 
размер на 1 000 лв. (хиляда лева). 
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• Детска градина „Славейче“ – Смолян, кв. Долно Райково, по повод 
честване 70 години от създаването на детската градина, с парична награда в 
размер на 1 000 лв. (хиляда лева). 

• Детска градина „Зорница” – Смолян, по повод честване 55 години от 
основаването й, с парична награда в размер на 1 000 лв. (хиляда лева). 

• Народно читалище „Екзарх Стефан-1872“ – с. Широка лъка, по повод 
честване 145 години от основаването му, с парична награда в размер на 1 000 лв. 
( хиляда лева). 

• Народно читалище „Христо Ботев-1892“ – с. Чокманово, по повод 
честване 125 години от основаването му, с парична награда в размер на 800 лв. 
(осемстотин лева). 

• Народно читалище „Асен Златаров-1927“ – с. Смилян, по повод 
честване 90 години от основаването му, с парична награда в размер на 800 лв. 
(осемстотин лева). 

• Народно читалище „България-1937“ – с. Могилица, по повод честване 
80 години от основаването му, с парична награда в размер на 800 лв. (осемстотин 
лева). 

• Народно читалище „Светлина-1937“ – с. Търън, по повод честване 80 
години от основаването му, с парична награда в размер на 800 лв. (осемстотин 
лева). 

• Народно читалище „Г.С.Раковски-1947“ – с. Мугла, по повод честване 
70 години от основаването му, с парична награда в размер на 500 лв. (петстотин 
лева). 

• Народно читалище „Искра-1957“ – с. Виево, по повод честване 60 
години от основаването му, с парична награда в размер на 500 лв. (петстотин 
лева). 
 
 
ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Приемане на Наредба за условията 
реда за настаняване и ползване на социални жилища в Община Смолян. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Преминаваме към т. 3, уважаеми колеги. Докладна 
записка от кмета на общината относно приемане на Наредба за условията и реда 
за настаняване и ползване на социални жилища в Община Смолян. 
Предварително и по време на заседанието на комисиите и сега искам да обявя, че 
по реда за регистрация на наредбите като нормативни актове в нашия Общински 
съвет, тази наредба след приемането й ще носи номер 26. Г-н кмете, имате 
думата. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Община Смолян подготвя проектопредложение за 
изграждане на съвременни социални жилища, с което ще кандидатства пред 
Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020. В тази връзка екип на 
Общината подготви проект на Наредба за реда и условията за ползване на 
социалната услуга на територията на общината, която предоставяме на вашето 
внимание. С тази наредба се регламентират условията и реда за установяване на 
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жилищни нужди на уязвими, малцинствени и социално слаби групи от 
населението и други групи в неравностойно положение на територията на 
общината и настаняването им в социалните жилища, изградени по проект 
„Устойчиво и интегрирано градско развитие“ по Оперативна програма „Региони 
в растеж“. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви, г-н кмете! Откривам дискусия по т. 3. 
Уважаеми колеги, имате думата. Не виждам желаещи да се изкажат. Моля 
общинските съветници, които са съгласни да прекратим разискванията по т. 3, да 
гласуват. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 25, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: С 25 „за“, без „против“ и „въздържали се“, 
прекратихме разискванията. Гласуваме с половината от присъстващите, явно. 
Моля колегите, които са съгласни с проекта за решение за приемане на 
наредбата, да гласуват. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 25, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: С 25 „за“, без „против“ и „въздържали се“, приехме 
Наредбата за условията и реда за настаняване в социални жилища. 
 

Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1,  т. 12, ал. 2 от ЗМСМА и      
чл. 45а във връзка с чл. 42, ал. 1, т. 1 от Закона за общинската собственост и     
чл. 18а, ал. 1 от Закона за социалното подпомагане прие 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

№ 485 
 

1. Приема Наредба № 26 за условията и реда за настаняване и ползване на 
социални жилища в Община Смолян  
 
Приложение: Наредба № 26 за условията и реда за настаняване и ползване на 
социални жилища в Община Смолян. 
 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Преминаваме към т. 4, уважаеми колеги. 
 
 
ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Определяне на наемни цени 
на общински „Социални жилища“. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Докладна записка от кмета на общината относно 
определяне на наемни цени на общински социални жилища. Имате думата, г-н 
кмете. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Във връзка с проекта и с приетата наредба е 
необходимо да бъде определен размера на наемната цена на един квадратен 
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метър полезна жилищна площ. Затова предлагам на вашето внимание тази цена 
да бъде 1,30 лв. на кв. м. полезна жилищна площ в социалните жилища. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви! Откривам дискусия, уважаеми колеги. 
Становища, въпроси, изказвания? Не виждам желаещи да вземат отношение. 
Моля общинските съветници, които са съгласни да прекратим разискванията по 
т. 4, да гласуват. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 25, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: С 25 „за“, без „против“ и „въздържали се“, 
прекратихме разискванията. Гласуваме поименно проекта за решение.  
 
Поименно гласуване на проекта за решение по т. 4 от дневния ред: 

1. Ангел Безергянов     – „за“ 
2. Анита Чолакова    – „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     – отсъства 
13. Кирил Асенов     – отсъства 
14. Кирил Хаджихристев    – „за“ 
15. Коста Начев     – „за“ 
16. Костадин Василев     – „за“ 
17. Мариана Сивкова     – „за“ 
18. Мария Семерджиева    – „за“ 
19. Марияна Методиева    – „за“ 
20. Милен Журналов     – „за“ 
21. Милен Пачелиев     – „за“ 
22. Михаил Генчев     – „за“ 
23. Петър Мирчев     – „за“ 
24. Салих Аршински     – „за“ 
25. Славка Каменова     – „за“ 
26. Стефан Сабрутев     – „за“ 
27. Стоян Иванов     – „за“ 
28. Филип Топов     – „за“ 
29. Юлия Кисьова     – „за“ 

 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Моля, обявете резултата. 
(Виолета Бояджиева: 25 „за“, без „ против“ и „ въздържали се“.) 
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ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: 25 „за“, без „против“ и „въздържали се“. Приехме 
проекта за решение по т. 4. 

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

ал. 1 във връзка с чл. 14, ал. 8 от Закона за общинската собственост и чл. 29 от 
Наредба за условията и реда за настаняване и ползване на социални жилища в 
Община Смолян прие 

 
Р Е Ш Е Н И Е  

№ 486 
 

1. Определя месечна наемна цена за 1 квадратен метър полезна жилищна 
площ за социални жилища в Община Смолян – 1,30 лв. (словом: един лев и 
тридесет стотинки). 
 

 
ПО ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Проект „Трансгранично планиране 
и инфраструктурни мерки за защита от наводнения“, с акроним Flood 
Protection по програмата за трансгранично сътрудничество „ИНТЕРРЕГ V-
А Гърция – България“ 2014-2020, Приоритетна ос 2: „Устойчив и 
приспособим към климата трансграничен регион“, Инвестиционен проект 
5b: „Насърчаване на инвестиции, предназначени за справяне със 
специфични рискове, осигуряване на устойчивост при бедствия и 
разработване на системи за управление на бедствия“. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Точка 5, уважаеми колеги. Докладна записка от кмета 
на общината относно проект „Трансгранично планиране и инфраструктури 
мерки за защита от наводнения“, по „ИНТЕРРЕГ V-А Гърция – България“ 2014-
2020, Приоритетна ос 2: „Устойчив и приспособим към климата трансграничен 
регион“. Имате думата, г-н кмете като вносител. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Стратегическият проект, по който Областна 
администрация – Смолян е бенефициент и който се подготвя от 2016 г. е с 
наименование „Трансгранично планиране и инфраструктурни мерки за защита 
от наводнения“. Проектът има за цел прилагане на мерки за защита от вредното 
въздействие от водите и намаляне заплахата от риск от наводнения в региона на 
Марица, Еврос и река Арда. Тука кандидатства Областна управа с две стени в 
частта на река Черна до Римския мост. Предлагам на вашето внимание решение, 
с което давате съгласие областният управител да изпълни като възложител тези 
обекти.  
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви. Откривам дискусия. Желаещи да се 
изкажат? Председатели на комисии? Не виждам. Моля общинските съветници, 
които са съгласни да прекратим разискванията по т. 5, да гласуват. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 25, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 
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ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: С 25 „за“, без „против“ и „въздържали се“, 
прекратихме разискванията.  Гласуваме поименно, уважаеми колеги.  
 

Поименно гласуване на проекта за решение по т. 5 от дневния ред: 
1. Ангел Безергянов     – „за“ 
2. Анита Чолакова    – „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     – отсъства 
13. Кирил Асенов     – отсъства 
14. Кирил Хаджихристев    – „за“ 
15. Коста Начев     – „за“ 
16. Костадин Василев     – „за“ 
17. Мариана Сивкова     – „за“ 
18. Мария Семерджиева    – „за“ 
19. Марияна Методиева    – „за“ 
20. Милен Журналов     – „за“ 
21. Милен Пачелиев     – „за“ 
22. Михаил Генчев     – „за“ 
23. Петър Мирчев     – „за“ 
24. Салих Аршински     – „за“ 
25. Славка Каменова     – „за“ 
26. Стефан Сабрутев     – „за“ 
27. Стоян Иванов     – „за“ 
28. Филип Топов     – „за“ 
29. Юлия Кисьова     – „за“ 

 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Моля, обявете резултата. 
(Виолета Бояджиева: 25 „за“, без „ против“ и „ въздържали се“.) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: 25 „за“, без „против“ и „въздържали се“. Приехме 
проекта за решение по т. 5. 

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

самоуправление и местна администрация и чл. 8, ал. 1 от Закона за общинската 
собственост прие 
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Р Е Ш Е Н И Е 
№ 487 

 
1. Дава съгласие Областен управител на Област Смолян да изпълни като 

възложител обект: „Изграждане на подпорна стена на улица „Петър Берон“, до 
Римски мост, по десния бряг на р. Черна в гр. Смолян“, част от която попада в 
поземлен имот с идентификатор 67653.916.29, с начин на трайно ползване: за 
друг вид озеленени площи, трайно предназначение на територията: 
урбанизирана по кадастрална карата на гр. Смолян, УПИ – озеленяване, между 
кв. 131 и кв. 133 по ПУП на гр. Смолян, актуван с Акт за публична общинска 
собственост № 1204/04.05.2017г., вписан в Службата по вписванията под Акт № 
18, том III, дело № 280, вх. № 937/09.05.2017 г. 

2. Дава съгласие Община Смолян да придобие изградения обект: 
„Изграждане на подпорна стена на улица „Петър Берон“, до Римски мост, по 
десния бряг на р. Черна в гр. Смолян“, част от която попада в поземлен имот с 
идентификатор 67653.916.29, с начин на трайно ползване: за друг вид озеленени 
площи, трайно предназначение на територията: урбанизирана по кадастрална 
карата на гр. Смолян, УПИ – озеленяване, между кв. 131 и кв. 133 по ПУП на    
гр. Смолян, актуван с Акт за публична общинска собственост № 1204/04.05.2017 
г., вписан в Службата по вписванията под Акт № 18, том III, дело № 280, вх.     
№ 937/09.05.2017 г. 
 

 
ПО ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Приемане на оценка на 
независим оценител за придобиване на собственост на поземлен имот с 
проектен идентификатор 67653.916.-1 по скица проект от 13.03.2017 г., 
попадащ в УПИ – Озеленяване и улична регулация между кв. 130 и кв. 133 
по плана на гр. Смолян за обект „Изграждане на подпорна стена на            
ул. „Петър Берон“, до Римски мост, по десния бряг на р. Черна в                 
гр. Смолян“ по проект „Трансгранично планиране и инфраструктурни 
мерки за защита от наводнения“, с акроним Flood Protection по програмата 
за трансгранично сътрудничество „ИНТЕРРЕГ V-А Гърция – България“ 
2014-2020, Приоритетна ос 2: „Устойчив и приспособим към климата 
трансграничен регион“, Инвестиционен проект 5b: „Насърчаване на 
инвестиции, предназначени за справяне със специфични рискове, 
осигуряване на устойчивост при бедствия и разработване на системи за 
управление на бедствия“. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Преминаваме към следваща точка 6, уважаеми 
колеги. Докладна записка от кмета на общината относно приемане на оценка на 
независим оценител за придобиване на собственост на поземлен имот с проектен 
идентификатор № по скиците, попадащ в УПИ – Озеленяване и т. н., във връзка 
с изграждането на подпорните стени по предходната точка. Имате думата, г-н 
кмете, като вносител. 



Протокол № 25/30.05.2017 г. 

  

17 

 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Както вие казахте, става въпрос за същата подпорна 
стена. За да бъде изградена се налага придобиването на имоти, където ще бъде 
подпорната стена. Има оценка от лицензиран оценител, вписан в Камарата. 
Цената е 27 лв. без ДДС. Моля за вашето решение. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви. Откривам дискусия, уважаеми колеги. 
Моля желаещи да вземат думата. Председатели на комисии, колеги съветници? 
не виждам желаещи да се изкажат. Моля общинските съветници, които са 
съгласни да прекратим разискванията по т. 6, да гласуват. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 25, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: 25 „за“, без „против“ и „въздържали се“. 
Прекратихме разискванията. Гласуваме поименно т. 6, уважаеми колеги. 
 
Поименно гласуване на проекта за решение по т. 6 от дневния ред: 

1. Ангел Безергянов     – „за“ 
2. Анита Чолакова    – „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     – отсъства 
13. Кирил Асенов     – отсъства 
14. Кирил Хаджихристев    – „за“ 
15. Коста Начев     – „за“ 
16. Костадин Василев     – „за“ 
17. Мариана Сивкова     – „за“ 
18. Мария Семерджиева    – „за“ 
19. Марияна Методиева    – „за“ 
20. Милен Журналов     – „за“ 
21. Милен Пачелиев     – „за“ 
22. Михаил Генчев     – „за“ 
23. Петър Мирчев     – „за“ 
24. Салих Аршински     – „за“ 
25. Славка Каменова     – „за“ 
26. Стефан Сабрутев     – „за“ 
27. Стоян Иванов     – „за“ 
28. Филип Топов     – „за“ 
29. Юлия Кисьова     – „за“ 
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ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Моля, обявете резултата. 
(Виолета Бояджиева: 25 „за“, без „ против“ и „ въздържали се“.) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: 25 „за“, без „против“ и „въздържали се“. Приехме 
проекта за решение по т. 6. 
 

Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1,  т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местна администрация и чл. 8, ал. 1 от Закона за общинската 
собственост и във връзка с чл. 34, ал. 1 и ал. 2 от Закона за общинска 
собственост прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е  
№ 488 

 
Приема справедлива пазарна цена за кв.м. – 27,00 лв. без ДДС, въз основа на 
Доклад за извършена експертна оценка от лицензиран оценител, вписан в 
камарата на независимите оценители в България за предприемане на действия по 
придобиване на собствеността на поземлен имот с проектен идентификатор 
67653.916. -1 по скица проект от 13.03.17 г. попадащ в УПИ – Озеленяване и 
улична регулация между кв.130 и кв.133 по плана на гр.Смолян  за обект 
„Изграждане на подпорна стена на улица „Петър Берон“, до Римски мост, по 
десния бряг на р.Черна в гр.Смолян“ 
 
 
ПО СЕДМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Разрешение за изработване на 
Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на 
поземлени имоти с идентификатори 67653.4.796, 67653.4.483 и 67653.663.11 в 
местност „Керно” и местност „Горна река”, землище на гр. Смолян. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Преминаваме към следваща точка 7, уважаеми 
колеги. Докладна записка от кмета на Община Смолян относно разрешение за 
изработване на Подробен устройствен план – ПРЗ на поземлени имоти със 
съответни идентификатори, в местност „Керно“ и в местност „Горна река“, 
землище на гр. Смолян. Имате думата, г-н кмете. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Предлагам на вашето внимание за разглеждане по 
компетентност искане от Стоян Чаталбашев за изработване на ПУП на тези 
имоти, като се обособява ново УПИ за обществено обслужване и складова база. 
Моля за вашето решение. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви. Откривам дискусия, уважаеми колеги. 
Има ли желаещи да се изкажат? Не виждам желаещи да вземат думата. Моля 
колегите, които са съгласни да прекратим разискванията по т. 7, да гласуват. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 24, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: 24 „за“, без „против“ и „въздържали се“. Един колега 
не участва в гласуването. (Бел. на прот. Има предвид г-н Михаил Генчев) Има 
такова право. Той е ангажиран в момента с някаква друга консултация. 
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Гласуваме с половината от присъстващите, уважаеми колеги, явно. Моля всички 
общински съветници да се концентрират върху този наш ангажимент. Моля 
общинските съветници, които са съгласни да приемем проекта за решение по т. 
7, да гласуват. Уважаеми г-н Генчев, бихте ли се ангажирали с вот по тази точка? 
Благодаря ви. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 25, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: 25 „за“, без „против“ и „въздържали се“. Приехме 
проекта за решение по точка 7. 
 

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 и изменение на действащ ПУП 
съгласно чл. 135 от ЗУТ прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е  
№ 489 

 

1. Разрешава изработването на проект за Подробен устройствен план  - 
План за регулация и застрояване за поземлени имоти с идентификатори  
67653.4.796, 67653.4.483 и 67653.663.11 в местност „Керно” и местност „Горна 
река”, землище на гр. Смолян  се урегулират и се изменя УПИ ІІІ – 4524 
обществено обслужване и складова база в кв.71а  по плана на гр. Смолян, кв. 
Райково с обособяване на  нов УПИ ІІІ – 4.524, 4.796, 4.483, 921.119, 663.11 
обществено обслужване и складова база със следните параметри – устройствена 
зона устройствена зона Пп, височина на застрояване до 10 метра, плътност на 
застрояване до 80%, кинт до 2.0, озеленяване – мин. 20%.  

Проектът да се изработи от правоспособни проектанти и да отговаря на 
изискванията на Наредба № 8 от 14.06.2001 г. за обема и съдържанието на 
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 и да се извършат процедури по чл. 17, ал. 1 от ЗОЗЗ.  

Проектът да се представи в Община Смолян окомплектован с актуални 
скици от СГКК - Смолян  и изработен в М 1:500. 

2. Одобрява задание за изработване за Подробен устройствен план  - План 
за регулация и застрояване за поземлени имоти с идентификатори  67653.4.796, 
67653.4.483 и 67653.663.11 в местност „Керно” и местност „Горна река”, 
землище на гр. Смолян  се урегулират и се изменя УПИ ІІІ – 4524 обществено 
обслужване и складова база в кв.71а  по плана на гр. Смолян,     кв. Райково с 
обособяване на  нов УПИ ІІІ – 4.524, 4.796, 4.483, 921.119, 663.11 обществено 
обслужване и складова база.   

 

Приложение : Задание за изработване за Подробен устройствен план  - Подробен 
устройствен план  - План за регулация и застрояване за поземлени имоти с 
идентификатори  67653.4.796, 67653.4.483 и 67653.663.11 в местност „Керно” и 
местност „Горна река”, землище на гр. Смолян. 
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ПО ОСМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Разрешение за изработване на 
Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на поземлен 
имот с идентификатор 02782.2.88 в местност „Гераница”, землище с. Горна 
Арда. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Следваща точка № 8, уважаеми колеги. Докладна 
записка от кмета на общината относно разрешение за изработване на ПУП – 
ПРЗ, план за регулация и застрояване на поземлен имот със съответния 
идентификатор в местността „Гераница“ в землището на с. Горна Арда. Моля, г-
н кмете. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Предлагам на вашето внимание за разглеждане по 
компетентност искане от Емин Косов за допускане изработването на ПУП за 
имот в местност „Гераница“, с включване в строителните граници на населеното 
място за ваканционно селище. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви. Откриваме дискусия. Кой от колегите 
желае да се изкаже? Не виждам желаещи. Моля общинските съветници, които са 
съгласни да прекратим разискванията по т. 8, да гласуват. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 25, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: С 25 „за“, без „против“ и „въздържали се“, 
прекратихме разискванията по т. 8. Гласуваме с половината от присъстващите и 
явно. Моля колегите, които са съгласни да приемем проекта за решение по т. 8, 
да гласуват. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 25, ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: С 25 „за“, без „против“ и „въздържали се“, приехме 
изработването на този Подробен устройствен план.  
 

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

  

Р Е Ш Е Н И Е  
№ 490 

 

1. Разрешава изработването на проект за Подробен устройствен план - План 
за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 02782.2.88 в 
местност „Гераница”, землище с. Горна Арда, със следните устройствените 
параметри  – устройствена зона Ос, плътност на застрояване до 40%, височина 
до 7 метра, кинт до 0.8, озеленяване – мин. 50%.  

 

Проектът да се изработи от правоспособни проектанти и да отговаря на 
изискванията на Наредба № 8 от 14.06.2001 г. за обема и съдържанието на 
устройствените схеми и планове и Наредба № 7 от 22.12.2003 г. за правила и 
нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони. 
Към проекта да се представят становища от РИОСВ, РЗИ и схеми Ел и В и К 
части.  
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Проектът да се представи в Община Смолян окомплектован с актуална 
скица от кадастралната карта на землище с. Горна Арда и изработен в М 1:1000. 

 

2. Одобрява задание за изработване за Подробен устройствен план  - План 
за регулация и застрояване на поземлен имот с  идентификатор 02782.2.88 в 
местност „Гераница”, землище с. Горна Арда.  
      
Приложение: Задание за изработване за Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на 
поземлен имот с  идентификатор 02782.2.88 в местност „Гераница”, землище с. Горна Арда и ПУП. 

 
 
ПО ДЕВЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Разрешение за изработване на 
Подробен устройствен план – парцеларен план за обект: „Авариен ремонт 
на въжена линия 20 Кv „АРДА“, Община Смолян, обл. Смолян”, подобект - 
„Кабелна линия 20 Kv в участъка от км.17+661 до км.18+511 на 
републикански път III – 8683 в землището на с. Могилица, Община Смолян, 
обл. Смолян”. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Преминаваме към т. 9, уважаеми колеги. Докладна 
записка от кмета на общината относно разрешение за изработване на ПУП – ПРЗ 
по отношение на авариен ремонт на високоволтова въжена линия, кабелна линия 
20 Кv в село Могилица, община Смолян. Имате думата, г-н кмете. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Искането е на ЕВН България ЕАД. Разгледано е на 
заседание на Общинския експертен съвет по устройство на територията. 
Експертният съвет предлага на компетентния орган да одобри заданието. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря. Откривам дискусия. Има ли желаещи да 
се изкажат? Не виждам. Моля колегите, които са съгласни да прекратим 
разискванията по т. 9, да гласуват. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 25, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: 25 „за“, без „против“ и „въздържали се“. 
Прекратихме разискванията по т. 9. Гласуваме явно, с половината от 
присъстващите съветници. Моля колегите, които са съгласни с проекта за 
решение, да гласуват. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 25, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: С 25 „за“, без „против“ и „въздържали се“, приехме 
проекта за решение по т. 9. 
 

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. 01 от ЗУТ прие 

 
Р Е Ш Е Н И Е  

№ 491 
 

1. Разрешава изработването на проект за Подробен устройствен план – 
парцеларен план за обект : „Авариен ремонт на въжена линия 20 Кv „АРДА“, 
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Община Смолян, обл. Смолян”, подобект - „Кабелна линия 20 Kv в участъка от 
км. 17+661 до км. 18+511 на републикански път III – 8683 в землището на     с. 
Могилица, Община Смолян, обл. Смолян”, с трасе преминаващо през  поземлени 
имоти с №№: 2.333 / път III – 8683/ и 2.369 по картата на възстановената 
собственост на с. Могилица.  

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. Могилица  и изработен в М 
1:1000. 

2. Одобрява задание за изработване на Подробен устройствен план – 
парцеларен план за обект : „Авариен ремонт на въжена линия 20Кv „АРДА“, 
Община Смолян, обл. Смолян”, подобект - „Кабелна линия 20 Kv в участъка от 
км. 17+661 до км. 18+511 на републикански път III – 8683 в землището на      с. 
Могилица, Община Смолян, обл. Смолян”.        

      
           Приложение : Задание за изработване за изработване на Подробен устройствен план – парцеларен 
план за обект : „Авариен ремонт на въжена линия 20 Кv „АРДА“, Община Смолян, обл. Смолян”, 
подобект - „Кабелна линия 20 Kv в участъка от км.17+661 до км.18+511 на републикански път III – 8683 
в землището на с. Могилица, Община Смолян, обл. Смолян”  

 
 
ПО ДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Разрешение за изработване на 
Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на 
поземлени имоти с №№ 006073, 006062, 006063 и част от 006002 в местност 
„Ирмахица”, землище с. Полковник Серафимово. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Преминаваме към следващата точка 10 от нашия 
дневен ред. Докладна записка от г-н кмета относно разрешение за изработване 
на ПУП – ПРЗ и застрояване на поземлените имоти със съответните номера в 
местността „Ирмахица“ или „Ермавица“, землище на с.  Полковник Серафимово. 
Моля, г-н кмете. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Предлагам на вашето внимание за разглеждане по 
компетентност искане от Росен Фисински и Община Смолян за включване на 
имота в строителните граници на населеното място за база за отдих. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви. Желаещи да вземат думата по този 
въпрос? Не виждам. Моля колегите, които са съгласни да прекратим 
разискванията, да гласуват. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 25, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: 25 „за“, без „против“ и „въздържали се“. 
Прекратихме разискванията. Гласуваме явно с половината от присъстващите. 
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Моля колегите, които са съгласни с проекта за решение за изработване на този 
ПУП, да гласуват. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 25, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: С 25 „за“, без „против“ и „въздържали се“, приехме 
проекта за решение по т. 10. 

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

чл. 124а, ал. 1 и ал. 2 от ЗУТ и чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ прие 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
№ 492 

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

за регулация и застрояване на поземлени имоти с №№ 006073, 006062, 006063 и 
част от 006002 в местност „Ирмахица”, землище с. Полковник Серафимово, със 
следните устройствените параметри  – устройствена зона Ок, плътност на 
застрояване до 30%, височина до 10 метра, кинт до 1.5, озеленяване – мин. 50%. 

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

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

2. Одобрява задание за изработване за Подробен устройствен план  - План 
за регулация и застрояване на поземлени имоти с №№ 006073, 006062, 006063 и 
част от 006002 в местност „Ирмахица”, землище с. Полковник Серафимово.       
  

 Приложение: Задание за изработване за Подробен устройствен план - План за регулация и 
застрояване на поземлени имоти с №№ 006073, 006062, 006063 и част от 006002 в местност „Ирмахица”, 
землище с. Полковник Серафимово. 

 
 

ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Одобряване на Подробен 
устройствен план – устройствена план – схема за обект: „ Газификация на 
гр. Смолян”, Подобект: „ Газоразпределителни мрежи и отклонения към 
абонати в централна градска част, етап 1, гр. Смолян, община Смолян, гр. 
Смолян“.   

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Т. 11, уважаеми колеги. Въпросната докладна 
записка, по която допълнително ви информирах, че има и граждански интерес и 
желание да се вземе отношение. Имате думата, г-н кмете, като вносител. Това е 
одобряване на подробен устройствен план – устройствена план-схема за обект: 
„Газификация на гр. Смолян“, Подобект: „Газоразпределителни мрежи и 
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отклонения към абонати в централната градска част, 1 етап, гр. Смолян, община 
Смолян.“ Имате думата, г-н Мелемов. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Предлагам на вашето внимание за одобряване по 
компетентност искане от „Райков сервиз“ ООД на ПУП за обект „Газификация 
на гр. Смолян“. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви. Желаещи да се изкажат? Ако не 
възразите колеги, да дадем думата на представителя на гражданството г-н Милан 
Трънски. След това общинските съветници. Не виждам възражения. Заповядайте 
г-н Трънски и ви моля в рамките на три минути конкретно, сбито и по същество 
да изразите вашето становище по този конкретен въпрос. Имате думата. 
МИЛАН ТРЪНСКИ – гражданин: Благодаря ви, г-н председател, за дадената ми 
дума. Гражданите се интересуват защо се бави газификацията на Смолян, тъй 
като е най-евтиния ресурс за домакинствата? И не само за домакинствата, а за 
всички, за администрация. Това е моят въпрос. Благодаря ви. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви и аз. Ясен и конкретен въпрос. 
Уважаеми колеги, желаещи да вземат думата по този въпрос? Не виждам 
желаещи. В такъв случай, ясен е въпросът на гражданството. Трябва да се търсят 
ресурси да се ускорява работата като цяло. Има ли желаещи да вземат 
отношение? Не виждам. Моля колегите, които са съгласни да прекратим 
разискванията по тази точка, да гласуват. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Може би да му отговоря все пак на питането. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Да, имате думата, разбира се. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Това е частен проект в крайна сметка, така че 
Общината като отношение има точно това, да му съдейства, да му одобрява, но 
проектът си е частен. Така че ние не можем да го ускорим. Тук е въпрос и на 
средства, и на технология на цялата процедура. Забавяне ако има, то не е от 
страна на Общината. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Мисля, че стана ясно за какво иде реч. Моля да 
обявите резултата, г-жо Бояджиева. Прекратихме обсъждането и гласуването. 
(Виолета Бояджиева: 24 „за“, без „ против“ и „ въздържали се“). 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: С 24 гласа, уважаеми колеги, прекратихме 
разискванията по т. 11. Моля да ме извините за това непрекъснато повтаряне на 
числата, но това е необходимо за протокола и така се изисква. Ще е налице за 
звукозаписа непрекъснато да повтаряме конкретните числа. И така, гласуваме 
явно одобряването на този подробен устройствен план за изграждане на 
газоразпределителна мрежа и отклонения. Моля колегите, които са съгласни с 
проекта за решение за изработване на този ПУП, да гласуват. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 25, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: С 25 „за“, без „против“ и „въздържали се“, взехме 
решение по точка 11.  Ще има газоразпределителни мрежи и отклонения по този 
проект, първи етап.  
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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  

№ 493 
 

        Одобрява Подробен устройствен план –  устройствена план - схема за обект: 
„Газификация на гр. Смолян”, Подобект: “Газоразпределителни мрежи и 
отклонения към абонати в централна градска част, етап 1, гр. Смолян, община 
Смолян, област Смолян“, с трасе преминаващо през поземлени имоти с 
идентификатори: 67653.918.14, 67653.918.15, 67653.918.22, 67653.918.24, 
67653.918.41, 67653.918.42, 67653.918.43, 67653.918.48, 67653.918.77, 
67653.918.82, 67653.918.90, 67653.918.105, 67653.918.110, 67653.918.112, 
67653.918.113, 67653.918.142, 67653.918.148, 67653.918.149, 67653.918.150, 
67653.918.160, 67653.918.183, 67653.918.763, 67653.918.341, 67653.918.757, 
67653.934.225,   67653.934.226, 67653.934.278, 67653.918.750 и 67653.934.284. 
 
 
ПО ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Учредяване право на 
строеж за изграждане на жилищни сгради върху поземлен имот с 
идентификатор 67653.916.456, образуващ УПИ I-196-за социални жилища, 
кв. 140а по плана на гр. Смолян по реда на чл. 37, ал. 1 от Закона за 
общинската собственост и чл. 50, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество чрез публични търгове с 
тайно наддаване. 
 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Точка 12, уважаеми колеги. Докладна записка от 
кмета на общината относно учредяване право на строеж за изграждане на 
жилищни сгради върху поземлен имот със съответния идентификатор, 
образуващ УПИ I-196 за социални жилища, в кв. 140а по плана на гр. Смолян, по 
реда на чл. 37 от Закона за общинската собственост и чл. 50, ал. 1 от Наредбата 
за реда и придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, чрез 
публични търгове с тайно наддаване. Моля г-н кмете, като вносител. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: В Община Смолян са постъпили инвестиционни 
намерения за учредяване на право на строеж за изграждане на жилищни сгради 
върху имот – частна общинска собственост. По-надолу в докладната са описани 
подробно петната, имотите, така че моля за вашето решение. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви. Уважаеми колеги, преминаваме към 
дискусия. Моля желаещи да вземат отношение? Председатели на комисии, 
колеги общински съветници? Не виждам желаещи да се изкажат. Моля колегите, 
които са съгласни да прекратим разискванията по тази точка, да гласуват. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 25, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 
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ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: С 25 „за“, без „против“ и „въздържали се“, 
прекратихме разискванията. Преминаваме към  гласуване на проекта за решение. 
Гласуваме поименно. 
 
Поименно гласуване на проекта за решение по т. 12 от дневния ред: 

1. Ангел Безергянов     – „за“ 
2. Анита Чолакова    – „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     – отсъства 
13. Кирил Асенов     – отсъства 
14. Кирил Хаджихристев    – „за“ 
15. Коста Начев     – „за“ 
16. Костадин Василев     – „за“ 
17. Мариана Сивкова     – „за“ 
18. Мария Семерджиева    – „за“ 
19. Марияна Методиева    – „за“ 
20. Милен Журналов     – „за“ 
21. Милен Пачелиев     – „за“ 
22. Михаил Генчев     – „за“ 
23. Петър Мирчев     – „за“ 
24. Салих Аршински     – „за“ 
25. Славка Каменова     – „за“ 
26. Стефан Сабрутев     – „за“ 
27. Стоян Иванов     – „за“ 
28. Филип Топов     – „за“ 
29. Юлия Кисьова     – „за“ 

 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Моля, обявете резултата. 
(Виолета Бояджиева: 25 „за“, без „ против“ и „ въздържали се“.) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: 25 „за“, без „против“ и „въздържали се“. Приехме 
проекта за решение по т. 12. 

 

Общинският съвет на основание  чл. 8, ал. 9, чл.37, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от 
Закона за общинската собственост, чл. 50, ал. 1 от Наредбата за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество  и чл. 21, ал. 1, 
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т. 8, т. 12 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е  
№ 494 

 

1. Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – 
общинска собственост за 2017 година, приета с Решение № 346/16.12.2016 
година на Общински съвет Смолян в Приложение № 4 - Разпоредителни сделки 
на основание чл. 37 и чл. 38 от ЗОС – учредяване право на строеж върху имоти – 
частна общинска собственост, за учредяване право на надстрояване и/или 
пристрояване на сгради построени върху имоти – частна общинска собственост, 
чрез търг или конкурс, както следва: 

1.1. Учредяване право на строеж за изграждане на жилищна сграда с РЗП 
157,5 кв.м., в застроително петно № 1, находящо се в поземлен имот с 
идентификатор 67653.916.456 с площ 1621 кв.м. по кадастрална карта на           
гр. Смолян, одобрена със заповед № РД-18-14/10.05.2005 г. на ИД на АГКК- 
София, образуващ УПИ I-196 – за социални жилища, кв. 140а по плана на         
гр. Смолян, с начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м.), трайно 
предназначение на територията: урбанизирана, при съседни поземлени имоти: 
поземлен имот с идентификатор 67653.916.201, поземлен имот с идентификатор 
67653.916.458, съгласно скица № 15-211906-10.05.2017 г. на Служба по геодезия, 
картография и кадастър – гр. Смолян, актуван с Акт за частна общинска 
собственост № 1891/07.04.2017 г., вписан в Служба по вписванията под Акт      
№ 139, том II, дело 238, вх. № 781/13.04.2017 г.; 

1.2. Учредяване право на строеж за изграждане на жилищна сграда с РЗП 
157,5 кв.м., в застроително петно № 2, находящо се в поземлен имот с 
идентификатор 67653.916.456 с площ 1621 кв.м. по кадастрална карта на            
гр. Смолян, одобрена със заповед № РД-18-14/10.05.2005 г. на ИД на АГКК- 
София, образуващ УПИ I-196 – за социални жилища, кв. 140а по плана на         
гр. Смолян, с начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10м.), трайно 
предназначение на територията: урбанизирана, при съседни поземлени имоти: 
поземлен имот с идентификатор 67653.916.201, поземлен имот с идентификатор 
67653.916.458, съгласно скица № 15-211906-10.05.2017 г. на Служба по геодезия, 
картография и кадастър – гр. Смолян, актуван с Акт за частна общинска 
собственост    № 1891/07.04.2017 г., вписан в Служба по вписванията под Акт    
№ 139, том II, дело 238, вх. № 781/13.04.2017 г.; 

1.3. Учредяване право на строеж за изграждане на жилищна сграда с РЗП 
157,5 кв.м., в застроително петно № 3, находящо се в поземлен имот с 
идентификатор 67653.916.456 с площ 1621 кв.м. по кадастрална карта на           
гр. Смолян, одобрена със заповед № РД-18-14/10.05.2005 г. на ИД на АГКК- 
София, образуващ УПИ I-196 – за социални жилища, кв. 140а по плана на         
гр. Смолян, с начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10м.), трайно 
предназначение на територията: урбанизирана, при съседни поземлени имоти: 
поземлен имот с идентификатор 67653.916.458, поземлен имот с идентификатор 
67653.916.201, съгласно скица № 15-211906-10.05.2017 г. на Служба по геодезия, 
картография и кадастър – гр. Смолян, актуван с Акт за частна общинска 
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собственост № 1891/07.04.2017 г., вписан в Служба по вписванията под Акт      
№ 139, том II, дело 238, вх. № 781/13.04.2017 г.; 

2. Приема справедлива пазарна стойност за учредяване право на строеж 
чрез публичен търг с тайно наддаване за изграждане на жилищна сграда с РЗП 
157,5 кв.м., в застроително петно № 1, находящо се в поземлен имот с 
идентификатор 67653.916.456 с площ 1621 кв.м. по кадастрална карта на            
гр. Смолян, одобрена със заповед № РД-18-14/10.05.2005 г. на ИД на АГКК- 
София, образуващ УПИ I-196 – за социални жилища, кв. 140а по плана на         
гр. Смолян, с начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10м.), трайно 
предназначение на територията: урбанизирана, при съседни поземлени имоти: 
поземлен имот с идентификатор 67653.916.201, поземлен имот с идентификатор 
67653.916.458, съгласно скица № 15-211906-10.05.2017 г. на Служба по геодезия, 
картография и кадастър – гр. Смолян, актуван с Акт за частна общинска 
собственост № 1891/07.04.2017 г., вписан в Служба по вписванията под Акт      
№ 139, том II, дело 238, вх. № 781/13.04.2017 г., като първоначална в размер на 
798 (седемстотин деветдесет и осем) лева, без ДДС. 

3. Приема справедлива пазарна стойност за учредяване право на строеж 
чрез публичен търг с тайно наддаване за изграждане на жилищна сграда с РЗП 
157,5 кв.м., в застроително петно № 2, находящо се в поземлен имот с 
идентификатор 67653.916.456 с площ 1621 кв.м. по кадастрална карта на           
гр. Смолян, одобрена със заповед № РД-18-14/10.05.2005 г. на ИД на АГКК- 
София, образуващ УПИ I-196 – за социални жилища, кв. 140а по плана на          
гр. Смолян, с начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10м.), трайно 
предназначение на територията: урбанизирана, при съседни поземлени имоти: 
поземлен имот с идентификатор 67653.916.201, поземлен имот с идентификатор 
67653.916.458, съгласно скица № 15-211906-10.05.2017 г. на Служба по геодезия, 
картография и кадастър – гр. Смолян, актуван с Акт за частна общинска 
собственост № 1891/07.04.2017 г., вписан в Служба по вписванията под Акт      
№ 139, том II, дело 238, вх. № 781/13.04.2017 г., като първоначална в размер на 
798 (седемстотин деветдесет и осем) лева, без ДДС. 

4. Приема справедлива пазарна стойност за учредяване право на строеж 
чрез публичен търг с тайно наддаване за изграждане на жилищна сграда с РЗП 
157,5 кв.м., в застроително петно № 3, находящо се в поземлен имот с 
идентификатор 67653.916.456 с площ 1621 кв.м. по кадастрална карта на            
гр. Смолян, одобрена със заповед № РД-18-14/10.05.2005 г. на ИД на АГКК- 
София, образуващ УПИ I-196 – за социални жилища, кв. 140а по плана на         
гр. Смолян, с начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10м.), трайно 
предназначение на територията: урбанизирана, при съседни поземлени имоти: 
поземлен имот с идентификатор 67653.916.201, поземлен имот с идентификатор 
67653.916.458, съгласно скица № 15-211906-10.05.2017 г. на Служба по геодезия, 
картография и кадастър – гр. Смолян, актуван с Акт за частна общинска 
собственост № 1891/07.04.2017 г., вписан в Служба по вписванията под Акт      
№ 139, том II, дело 238, вх. № 781/13.04.2017 г., като първоначална в размер на 
798 (седемстотин деветдесет и осем) лева, без ДДС. 
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5. Открива процедура за учредяване право на строеж чрез публични търгове 
с тайно наддаване на гореописаните застроителни петна в поземлен имот 
67653.916.456 – частна общинска собственост. 

6. Упълномощава Кмета на община Смолян да извърши всички необходими 
процедури по подготовката и провеждането на публичните  търгове с тайно 
наддаване за учредяване право на строеж. 
 
 
ПО ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Учредяване право на 
строеж за изграждане на жилищни сгради върху поземлен имот с 
идентификатор 67653.916.457, образуващ УПИ IV-197- за социални жилища, 
кв. 140а по плана на гр. Смолян по реда на чл. 37, ал. 1 от Закона за 
общинската собственост и чл. 50, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество чрез публични търгове с 
тайно наддаване. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Точка 13, уважаеми колеги. Докладна записка от 
кмета на общината относно учредяване право на строеж за изграждане на 
жилищни сгради върху поземлени имоти със съответни идентификатори, 
образуващи УПИ IV-197 за социални жилища. Имате думата, г-н кмете, като 
вносител. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Аналогична точка като предишната, само че тук са 
различни имотите. Пет имота, описани в докладната.  
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви. Колеги, дискусия, разисквания. Има ли 
желаещи да се изкажат? Не виждам. Моля колегите, които са съгласни да 
прекратим разискванията по т. 13, да гласуват. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 25, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: 25 „за“, без „против“ и „въздържали се“. 
Прекратихме разискванията. Гласуваме поименно проекта за решение по т. 13. 
 
Поименно гласуване на проекта за решение по т. 13 от дневния ред: 

1. Ангел Безергянов     – „за“ 
2. Анита Чолакова    – „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     – отсъства 
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13. Кирил Асенов     – отсъства 
14. Кирил Хаджихристев    – „за“ 
15. Коста Начев     – „за“ 
16. Костадин Василев     – „за“ 
17. Мариана Сивкова     – „за“ 
18. Мария Семерджиева    – „за“ 
19. Марияна Методиева    – „за“ 
20. Милен Журналов     – „за“ 
21. Милен Пачелиев     – „за“ 
22. Михаил Генчев     – „за“ 
23. Петър Мирчев     – „за“ 
24. Салих Аршински     – „за“ 
25. Славка Каменова     – „за“ 
26. Стефан Сабрутев     – „за“ 
27. Стоян Иванов     – „за“ 
28. Филип Топов     – „за“ 
29. Юлия Кисьова     – „за“ 

 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Моля, обявете резултата. 
(Виолета Бояджиева: 25 „за“, без „ против“ и „ въздържали се“.) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: 25 „за“, без „против“ и „въздържали се“. Приехме 
проекта за решение по т. 13. 
 

Общинският съвет на основание  чл. 8, ал. 9, чл.37, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от 
Закона за общинската собственост, чл. 50, ал. 1 от Наредбата за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество  и чл. 21, ал. 1, 
т. 8, т. 12 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация прие 

 
Р Е Ш Е Н И Е  

№ 495 
 

1. Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – 
общинска собственост за 2017 година, приета с Решение № 346/16.12.2016 
година на Общински съвет Смолян в Приложение №4 - Разпоредителни сделки 
на основание чл. 37 и чл. 38 от ЗОС – учредяване право на строеж върху имоти – 
частна общинска собственост, за учредяване право на надстрояване и/или 
пристрояване на сгради построени върху имоти – частна общинска собственост, 
чрез търг или конкурс, както следва: 

1.1. Учредяване право на строеж за изграждане на жилищна сграда с РЗП 
157,5 кв.м., в застроително петно № 1, находящо се в поземлен имот с 
идентификатор 67653.916.457 с площ 1010 кв.м. по кадастрална карта на            
гр. Смолян, одобрена със заповед № РД-18-14/10.05.2005 г. на ИД на АГКК- 
София, образуващ УПИ IV-197 – за социални жилища, кв. 140а по плана на      
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гр. Смолян, с начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10м.), трайно 
предназначение на територията: урбанизирана, при съседни поземлени имоти: 
поземлен имот с идентификатор 67653.916.458, поземлен имот с идентификатор 
67653.916.201, поземлен имот с идентификатор 67653.916.198, съгласно скица  
№ 15-211913-10.05.2017 г. на Служба по геодезия, картография и кадастър –      
гр. Смолян, актуван с Акт за частна общинска собственост № 1890/06.04.2017 г., 
вписан в Служба по вписванията под Акт № 138, том II, дело 237, вх. № 782/ 
13.04.2017 г.; 

1.2. Учредяване право на строеж за изграждане на жилищна сграда с РЗП 
157,5 кв.м., в застроително петно № 2, находящо се в поземлен имот с 
идентификатор 67653.916.457 с площ 1010 кв.м. по кадастрална карта на           
гр. Смолян, одобрена със заповед № РД-18-14/10.05.2005 г. на ИД на АГКК- 
София, образуващ УПИ IV-197 – за социални жилища, кв. 140а по плана на       
гр. Смолян, с начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10м.), трайно 
предназначение на територията: урбанизирана, при съседни поземлени имоти: 
поземлен имот с идентификатор 67653.916.458, поземлен имот с идентификатор 
67653.916.201, поземлен имот с идентификатор 67653.916.198, съгласно скица  
№ 15-211913-10.05.2017 г. на Служба по геодезия, картография и кадастър –     
гр. Смолян, актуван с Акт за частна общинска собственост № 1890/06.04.2017 г., 
вписан в Служба по вписванията под Акт № 138, том II, дело 237, вх. № 782/ 
13.04.2017 г.; 

1.3. Учредяване право на строеж за изграждане на жилищна сграда с РЗП 
157,5 кв.м., в застроително петно № 3, находящо се в поземлен имот с 
идентификатор 67653.916.457 с площ 1010 кв.м. по кадастрална карта на           
гр. Смолян, одобрена със заповед № РД-18-14/10.05.2005 г. на ИД на АГКК- 
София, образуващ УПИ IV-197 – за социални жилища, кв. 140а по плана на      
гр. Смолян, с начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10м.), трайно 
предназначение на територията: урбанизирана, при съседни поземлени имоти: 
поземлен имот с идентификатор 67653.916.458, поземлен имот с идентификатор 
67653.916.201, поземлен имот с идентификатор 67653.916.198, съгласно скица  
№ 15-211913-10.05.2017 г. на Служба по геодезия, картография и кадастър –     
гр. Смолян, актуван с Акт за частна общинска собственост № 1890/06.04.2017 г., 
вписан в Служба по вписванията под Акт № 138, том II, дело 237, вх. № 782/ 
13.04.2017 г.; 

1.4. Учредяване право на строеж за изграждане на жилищна сграда с РЗП 
157,5 кв.м., в застроително петно № 4, находящо се в поземлен имот с 
идентификатор 67653.916.457 с площ 1010 кв.м. по кадастрална карта на           
гр. Смолян, одобрена със заповед № РД-18-14/10.05.2005г. на ИД на АГКК- 
София, образуващ УПИ IV-197 – за социални жилища, кв. 140а по плана на      
гр. Смолян, с начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10м.), трайно 
предназначение на територията: урбанизирана, при съседни поземлени имоти: 
поземлен имот с идентификатор 67653.916.458, поземлен имот с идентификатор 
67653.916.201, поземлен имот с идентификатор 67653.916.198, съгласно скица  
№ 15-211913-10.05.2017 г. на Служба по геодезия, картография и кадастър –     
гр. Смолян, актуван с Акт за частна общинска собственост № 1890/06.04.2017 г., 
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вписан в Служба по вписванията под Акт № 138, том II, дело 237, вх. № 782/ 
13.04.2017 г.; 

1.5. Учредяване право на строеж за изграждане на жилищна сграда с РЗП 
157,5 кв.м., в застроително петно № 5, находящо се в поземлен имот с 
идентификатор 67653.916.457 с площ 1010 кв.м. по кадастрална карта на           
гр. Смолян, одобрена със заповед № РД-18-14/10.05.2005 г. на ИД на АГКК- 
София, образуващ УПИ IV-197 – за социални жилища, кв. 140а по плана на      
гр. Смолян, с начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10м.), трайно 
предназначение на територията: урбанизирана, при съседни поземлени имоти: 
поземлен имот с идентификатор 67653.916.458, поземлен имот с идентификатор 
67653.916.201, поземлен имот с идентификатор 67653.916.198, съгласно скица  
№ 15-211913-10.05.2017 г. на Служба по геодезия, картография и кадастър –     
гр. Смолян, актуван с Акт за частна общинска собственост № 1890/06.04.2017 г., 
вписан в Служба по вписванията под Акт № 138, том II, дело 237, вх. № 782/ 
13.04.2017 г. 

2. Приема справедлива пазарна стойност за учредяване право на строеж 
чрез публичен търг с тайно наддаване за изграждане на жилищна сграда с РЗП 
157,5 кв.м., в застроително петно № 1, находящо се в поземлен имот с 
идентификатор 67653.916.457 с площ 1010 кв.м. по кадастрална карта на           
гр. Смолян, одобрена със заповед № РД-18-14/10.05.2005 г. на ИД на АГКК- 
София, образуващ УПИ IV-197 – за социални жилища, кв. 140а по плана на      
гр. Смолян, с начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10м.), трайно 
предназначение на територията: урбанизирана, при съседни поземлени имоти: 
поземлен имот с идентификатор 67653.916.458, поземлен имот с идентификатор 
67653.916.201, поземлен имот с идентификатор 67653.916.198, съгласно скица  
№ 15-211913-10.05.2017 г. на Служба по геодезия, картография и кадастър –     
гр. Смолян, актуван с Акт за частна общинска собственост № 1890/06.04.2017 г., 
вписан в Служба по вписванията под Акт № 138, том II, дело 237, вх. № 782/ 
13.04.2017 г., като първоначална в размер на 782 (седемстотин осемдесет и два) 
лева, без ДДС. 

3. Приема справедлива пазарна стойност за учредяване право на строеж 
чрез публичен търг с тайно наддаване за изграждане на жилищна сграда с РЗП 
157,5 кв.м., в застроително петно № 2, находящо се в поземлен имот с 
идентификатор 67653.916.457 с площ 1010 кв.м. по кадастрална карта на           
гр. Смолян, одобрена със заповед № РД-18-14/10.05.2005 г. на ИД на АГКК- 
София, образуващ УПИ IV-197 – за социални жилища, кв. 140а по плана на      
гр. Смолян, с начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10м.), трайно 
предназначение на територията: урбанизирана, при съседни поземлени имоти: 
поземлен имот с идентификатор 67653.916.458, поземлен имот с идентификатор 
67653.916.201, поземлен имот с идентификатор 67653.916.198, съгласно скица  
№ 15-211913-10.05.2017 г. на Служба по геодезия, картография и кадастър –     
гр. Смолян, актуван с Акт за частна общинска собственост № 1890/06.04.2017 г., 
вписан в Служба по вписванията под Акт № 138, том II, дело 237, вх. № 782/ 
13.04.2017 г., като първоначална в размер на 782 (седемстотин осемдесет и два) 
лева, без ДДС. 
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4. Приема справедлива пазарна стойност за учредяване право на строеж 
чрез публичен търг с тайно наддаване за изграждане на жилищна сграда с РЗП 
157,5 кв.м., в застроително петно № 3, находящо се в поземлен имот с 
идентификатор 67653.916.457 с площ 1010 кв.м. по кадастрална карта на            
гр. Смолян, одобрена със заповед № РД-18-14/10.05.2005 г. на ИД на АГКК- 
София, образуващ УПИ IV-197 – за социални жилища, кв. 140а по плана на      
гр. Смолян, с начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10м.), трайно 
предназначение на територията: урбанизирана, при съседни поземлени имоти: 
поземлен имот с идентификатор 67653.916.458, поземлен имот с идентификатор 
67653.916.201, поземлен имот с идентификатор 67653.916.198, съгласно скица  
№ 15-211913-10.05.2017 г. на Служба по геодезия, картография и кадастър –     
гр. Смолян, актуван с Акт за частна общинска собственост № 1890/06.04.2017г., 
вписан в Служба по вписванията под Акт № 138, том II, дело 237, вх. № 782/ 
13.04.2017 г., като първоначална в размер на 782 (седемстотин осемдесет и два) 
лева, без ДДС. 

5. Приема справедлива пазарна стойност за учредяване право на строеж 
чрез публичен търг с тайно наддаване за изграждане на жилищна сграда с РЗП 
157,5 кв.м., в застроително петно № 4, находящо се в поземлен имот с 
идентификатор 67653.916.457 с площ 1010 кв.м. по кадастрална карта на           
гр. Смолян, одобрена със заповед № РД-18-14/10.05.2005 г. на ИД на АГКК- 
София, образуващ УПИ IV-197 – за социални жилища, кв. 140а по плана на      
гр. Смолян, с начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10м.), трайно 
предназначение на територията: урбанизирана, при съседни поземлени имоти: 
поземлен имот с идентификатор 67653.916.458, поземлен имот с идентификатор 
67653.916.201, поземлен имот с идентификатор 67653.916.198, съгласно скица  
№ 15-211913-10.05.2017 г. на Служба по геодезия, картография и кадастър –     
гр. Смолян, актуван с Акт за частна общинска собственост № 1890/06.04.2017 г., 
вписан в Служба по вписванията под Акт № 138, том II, дело 237, вх. № 782/ 
13.04.2017 г., като първоначална в размер на 782 (седемстотин осемдесет и два) 
лева, без ДДС. 

6. Приема справедлива пазарна стойност за учредяване право на строеж 
чрез публичен търг с тайно наддаване за изграждане на жилищна сграда с РЗП 
157,5 кв.м., в застроително петно № 5, находящо се в поземлен имот с 
идентификатор 67653.916.457 с площ 1010 кв.м. по кадастрална карта на           
гр. Смолян, одобрена със заповед № РД-18-14/10.05.2005 г. на ИД на АГКК- 
София, образуващ УПИ IV-197 – за социални жилища, кв. 140а по плана на  гр. 
Смолян, с начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10м.), трайно 
предназначение на територията: урбанизирана, при съседни поземлени имоти: 
поземлен имот с идентификатор 67653.916.458, поземлен имот с идентификатор 
67653.916.201, поземлен имот с идентификатор 67653.916.198, съгласно скица  
№ 15-211913-10.05.2017 г. на Служба по геодезия, картография и кадастър –     
гр. Смолян, актуван с Акт за частна общинска собственост № 1890/06.04.2017 г., 
вписан в Служба по вписванията под Акт № 138, том II, дело 237, вх. № 782/ 
13.04.2017 г., като първоначална в размер на 782 (седемстотин осемдесет и два) 
лева, без ДДС. 
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7. Открива процедура за учредяване право на строеж чрез публични търгове 
с тайно наддаване на гореописаните застроителни петна в поземлен имот 
67653.916.457 – частна общинска собственост. 

8. Упълномощава Кмета на община Смолян да извърши всички необходими 
процедури по подготовката и провеждането на публичните  търгове с тайно 
наддаване за учредяване право на строеж. 

  
  

ПО ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Изкупуване на 
недвижим поземлен имот с идентификатор 67653.923.564 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 
 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Точка 14, уважаеми колеги. Докладна записка от 
кмета на общината относно изкупуване на недвижим поземлен имот със 
съответния идентификатор по кадастралната карта на Смолян, на основание чл. 
199 от ЗУТ и във връзка с чл. 33 от Закона за собствеността. Заповядайте, г-н 
кмете. Имате думата. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: В Община Смолян е постъпило заявление от Ангел 
Хаджихристев, Дечко Хаджихристев и Станимира Хаджихристева, с което 
предлагат на Общината да изкупи собствения им недвижим имот, находящ се в 
кв. Устово. Към настоящия момент в Община Смолян не се предвиждат 
съответни капиталови вложения за реализиране на озеленяване в горепосочения 
имот с оглед задоволяване на обществените потребности. Затова ви предлагам 
решение, с което отказваме да изкупим дадения имот. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви. Откривам дискусия, уважаеми колеги. 
Не виждам желаещи да се изкажат. Моля общинските съветници, които са 
съгласни да прекратим разискванията по т. 14, да гласуват. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 25, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: С 25 „за“, без „против“ и „въздържали се“, 
прекратихме разискванията. Гласуваме поименно. 
 
Поименно гласуване на проекта за решение по т. 14 от дневния ред: 

1. Ангел Безергянов     – „за“ 
2. Анита Чолакова    – „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“ 
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12. Илия Томов     – отсъства 
13. Кирил Асенов     – отсъства 
14. Кирил Хаджихристев    – „за“ 
15. Коста Начев     – „за“ 
16. Костадин Василев     – „за“ 
17. Мариана Сивкова     – „за“ 
18. Мария Семерджиева    – „за“ 
19. Марияна Методиева    – „за“ 
20. Милен Журналов     – „за“ 
21. Милен Пачелиев     – „за“ 
22. Михаил Генчев     – „за“ 
23. Петър Мирчев     – „за“ 
24. Салих Аршински     – „за“ 
25. Славка Каменова     – „за“ 
26. Стефан Сабрутев     – „за“ 
27. Стоян Иванов     – „за“ 
28. Филип Топов     – „за“ 
29. Юлия Кисьова     – „за“ 

 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Моля, обявете резултата. 
(Виолета Бояджиева: 25 „за“, без „ против“ и „ въздържали се“.) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: 25 „за“, без „против“ и „въздържали се“. Приехме 
проекта за решение по т. 14. 
 

 
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  

№ 496 
 

1. Отказва да изкупи от Ангел Николов Хаджихристев, Дечко Николов 
Хаджихристев и Станимира Николова Хаджидиева, собственият им недвижим 
имот представляващ поземлен имот с идентификатор 67653.923.564 целия с 
площ 297 (двеста деветдесет и седем) кв.м., трайно предназначение на 
територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: поземлен имот със 
смесен начин на трайно ползване по кадастралната карта на гр. Смолян, 
одобрена със Заповед № 300-5-26/28.04.2004 г. на ИД на Агенцията по геодезия, 
картография и кадастър, при граници: п.и. 67653.923.194, п.и. 67653.923.565,     
п. и. 67653.923.196, участващ в УПИ ІІ – Автобусен и таксиметров клон, УПИ І-
озеленяване, кв.106 по плана на гр. Смолян, кв. Устово за предлаганата сума за 
изкупуване в размер 5 346,00 (пет хиляди триста четиридесет шест) лева. 
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 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 ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Продажба на поземлен 
имот с идентификатор № 67653.923.46, образуващ Урегулиран поземлен 
имот VІІ – 923.46, кв. 6 по плана на гр. Смолян, кв. Устово. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Точка 15, уважаеми колеги. Докладна записка от 
кмета на общината относно продажба на поземлен имот със съответния 
идентификатор, образуващ УПИ VІІ-923.46, кв. 6, по плана на гр. Смолян, кв. 
Устово. Заповядайте, г-н кмете, имате думата. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: В Община Смолян е постъпило искане от ЕТ 
„Мирослав Кочмаров – РОСА-МБ“ за закупуване на поземлен имот с площ 893 
кв. м., находящ се в кв. Устово. ЕТ „Мирослав Кочмаров – РОСА-МБ“ е 
собственик на сгради на основание на нотариален акт, за покупко-продажба на 
недвижим имот от 2007 година. Пазарната стойност по оценка на лицензиран 
оценител е 25 004 лв. без ДДС. Моля за вашето решение. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви. Откривам дискусия, уважаеми колеги. 
Моля за отношение, становища, въпроси, изказвания. Не виждам желаещи да се 
изкажат. Моля колегите, които са съгласни да прекратим разискванията по т. 15, 
да гласуват. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 25, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: С 25 „за“, без „против“ и „въздържали се“, 
прекратихме разискванията. Гласуваме поименно проекта за решение по т. 15. 
 
Поименно гласуване на проекта за решение по т. 15 от дневния ред: 

1. Ангел Безергянов     – „за“ 
2. Анита Чолакова    – „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     – отсъства 
13. Кирил Асенов     – отсъства 
14. Кирил Хаджихристев    – „за“ 
15. Коста Начев     – „за“ 
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16. Костадин Василев     – „за“ 
17. Мариана Сивкова     – „за“ 
18. Мария Семерджиева    – „за“ 
19. Марияна Методиева    – „за“ 
20. Милен Журналов     – „за“ 
21. Милен Пачелиев     – „за“ 
22. Михаил Генчев     – „за“ 
23. Петър Мирчев     – „за“ 
24. Салих Аршински     – „за“ 
25. Славка Каменова     – „за“ 
26. Стефан Сабрутев     – „за“ 
27. Стоян Иванов     – „за“ 
28. Филип Топов     – „за“ 
29. Юлия Кисьова     – „за“ 

 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Моля, обявете резултата. 
(Виолета Бояджиева: 25 „за“, без „ против“ и „ въздържали се“.) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: С 25 „за“, без „против“ и „въздържали се“, приехме 
проекта за решение по т. 15. 

 
Общинският съвет на основание чл. 8, ал. 9  и чл. 35, ал. 3 от Закона за 

общинската собственост във връзка с чл. 47 от Наредбата за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и чл. 21, ал. 1, 
т. 8 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация 
прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е  
№ 497 

 

1. Допълва Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – 
общинска собственост за 2017 година приета с Решение № 346/16.12.2016 година 
на Общински съвет Смолян в Приложение № 2 – Разпоредителни сделки на 
основание 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост, допълва поземлен имот 
с идентификатор  67653.923.46 целия с площ 893 (осемстотин деветдесет и три) 
кв.м., с начин на трайно ползване: за хранително – вкусовата промишленост, 
трайно предназначение на територията: урбанизирана, УПИ VІІ-923.46, кв. 6 по 
плана на гр. Смолян, кв. Устово, при граници: 67653.923.72, актуван с Акт за 
частна общинска собственост № 1781/24.07.2014 г. 

2. Дава съгласие Община Смолян да продаде на ЕТ „Мирослав Кочмаров – 
РОСА-МБ” поземлен имот с идентификатор  67653.923.46 целия с площ 893 
(осемстотин деветдесет и три) кв.м., с начин на трайно ползване: за хранително-
вкусовата промишленост, трайно предназначение на територията: урбанизирана, 
УПИ VІІ-923.46, кв. 6 по плана на гр. Смолян, кв. Устово, при граници: 
67653.923.72, актуван с Акт за частна общинска собственост № 1781/ 24.07.2014 
год., на стойност 25 004,00 (двадесет и пет хиляди и четири) лева без ДДС. 
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3. Упълномощава Кмета на Община Смолян да извърши необходимите 
действия по изпълнение на горното решение. 

 
 

ПО ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Предоставяне на 
Община Смолян за безвъзмездно управление на помещение, с обща площ 64 
кв. м., което е част от имот публична държавна собственост, с 
идентификатор № 24089.929.195.1, представляващ: „Складова база, 
нащодяща се в с. Дунево, управлявано от Министерството на вътрешните 
работи (МВР) – Областно управление „Пожарна безопасност и защита на 
населението“ – Смолян. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Точка 16, уважаеми колеги, следваща от нашия 
дневен ред. Докладна записка от кмета на общината относно предоставяне на 
Община Смолян за безвъзмездно управление на помещение с обща площ 64 кв. 
м., в Дунево, което досега е управлявано от Министерство на вътрешните 
работи. Имате думата, г-н кмете. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Това се налага поради промените в Изборния кодекс, 
които бяха приети и на местните избори 2015 в население над 100 души се 
провеждаха избори и в Дунево се наложи да се открие ново кметство. Това и 
налага, тъй като няма друго подходящо помещение, да искаме това помещение 
от Министерство на вътрешните работи. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря. Разкривам дискусия. Моля колегите за 
отношение. Не виждам желаещи да се изкажат. Моля общинските съветници, 
които са съгласни да прекратим разискванията по т. 16, да гласуват. . 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 25, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: С 25 „за“, без „против“ и „въздържали се“, 
прекратихме разискванията. Гласуваме поименно проекта за решение по т. 16. 
 
Поименно гласуване на проекта за решение по т. 16 от дневния ред: 

1. Ангел Безергянов     – „за“ 
2. Анита Чолакова    – „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     – отсъства 
13. Кирил Асенов     – отсъства 
14. Кирил Хаджихристев    – „за“ 
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15. Коста Начев     – „за“ 
16. Костадин Василев     – „за“ 
17. Мариана Сивкова     – „за“ 
18. Мария Семерджиева    – „за“ 
19. Марияна Методиева    – „за“ 
20. Милен Журналов     – „за“ 
21. Милен Пачелиев     – „за“ 
22. Михаил Генчев     – „за“ 
23. Петър Мирчев     – „за“ 
24. Салих Аршински     – „за“ 
25. Славка Каменова     – „за“ 
26. Стефан Сабрутев     – „за“ 
27. Стоян Иванов     – „за“ 
28. Филип Топов     – „за“ 
29. Юлия Кисьова     – „за“ 

 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Моля, обявете резултата. 
(Виолета Бояджиева: 25 „за“, без „ против“ и „ въздържали се“.) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: С 25 „за“, без „против“ и „въздържали се“, приехме 
проекта за решение по т. 16. 

 
 
Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1,  т. 8 и т. 23 и ал. 2 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация, чл. 15, ал. 1 и ал. 2 от 
Закона за държавната собственост, чл. 6,    ал. 2 от Правилника за прилагане на 
Закона за държавната собственост, чл. 8, ал. 2 от Закона за общинската 
собственост и чл. 15, ал. 1, т. 2 от Наредба № 4 за реда за придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество прие 

 
Р Е Ш Е Н И Е  

№ 498 
 

1. Дава съгласие след Решение на Министерски съвет да бъде предоставено 
помещение на Община Смолян за безвъзмездно управление, с обща площ 64 
кв.м., което е част от имот публична държавна собственост, с идентификатор    
№ 24089.929.195.1, представляващ: Сграда със специално предназначение 
(складова база) – двуетажна, масивна, със застроена площ  298 кв. м., находящ се 
в поземлен имот с идентификатор № 24089.929.195 по кадастралната карта на    
с. Дунево, община Смолян, с площ 1 661 кв. м., с трайно предназначение на 
територията: урбанизирана, и начин на трайно ползване: за друг обществен 
обект, комплекс, с предоставени права на управление на Министерството на 
вътрешните работи (МВР) – Областно управление „Пожарна безопасност и 
защита на населението” – Смолян, което помещение да се обособи за кметство 
на с. Дунево. 

2. Упълномощава Кмета на Община Смолян да извърши всички 
необходими действия по законосъобразното провеждане на процедурата по 
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приемане за управление на описания в точка 1 имот, в т. ч. да подаде искане за 
предоставяне на имота и на основание чл. 6, ал. 2 от ППЗДС след Решение на 
Министерски съвет да сключи договор с Областния управител на област – 
Смолян, в който да се уредят правата и задълженията на страните. 

 
 

ПО СЕДЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Отдаване под наем на 
общински терен за поставяне на преместваеми обекти по одобрена схема по 
реда на чл. 56 от Закона за устройство на територията и Закона за 
общинската собственост – вендинг машина. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Докладна записка от кмета на общината относно 
отдаване под наем на общински терен за поставяне на преместваеми обекти по 
одобрена схема по реда на чл. 56 от Закона за устройство на територията и 
закона за общинската собственост. Имате думата, г-н кмете. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Община Смолян разполага със свободен терен за 
разполагане на временни обекти тип вендинг машини. Моля за вашето решение 
да дадете съгласие кметът на община Смолян да открие процедура за 
провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на общински 
терен за поставяне на  тези обекти. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви. Моля за отношение. Откривам 
дискусия. Има ли желаещи да се изкажат? Г-н Кирил Хаджихристев, имате 
думата. 
КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: Г-н председател, уважаеми г-н кмет, колеги! Важно 
е да се отбележи, че в комисиите, когато се разглеждаше тази точка, доста 
общински съветници са били „против“. 
(От залата: Не тази, следващата.) 
КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: А, извинявайте, става въпрос за следващата. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Наистина, в комисиите имаше дебат по отношение на  
преместваемите обекти по чл. 56-ти. Моля да се отнасяме сериозно към предмета 
на нашата дейност днес. Сериозна е работата. Става дума за повече възражения 
по отношение на друг преместваем обект, не този. Има ли желещи да вземат 
отношение други колеги? Не виждам. Да, г-н Сабрутев, имате думата. 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Здравейте, г-н кмете, уважаеми председателю, колеги, 
гости! Аз искам само на г-н кмета да напомня и да го помоля да преразгледа 
всички договори за вендинг машини и да прегледа консумацията на енергия. В 
комисиите наистина имаше дебати и по тази точка. От Администрацията ни 
предоставиха фактури, че електричеството, което ползват на месец е 12 лева. 
Моля ви, така като съвет, и мисля, че за ваше добро е съвета, да проверите дали 
това е така. За в бъдеще в договорите, които сключвате и за тези обекти, 
съответно да е ясно как се захранва електрически, защото ясно, че няма да 
сложат електромери, но да се мерят коректно данните за ток и вода евентуално. 
Благодаря.  
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ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви, г-н Сабрутев. Ясно е, сериозна 
бележка. Не толкова вендинг машините, колкото кафе машините и машините за 
топли напитки са един сериозен консуматор на електрическа енергия. Ясно е на 
хората, които имат технически познания. Други желаещи да вземат думата, 
уважаеми колеги? Не виждам. Моля колегите, които са съгласни да прекратим 
разискванията по т. 17, да гласуват. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 25, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: 25 „за“, без „против“ и „въздържали се“. 
Прекратихме разискванията по т. 17. Гласуваме поименно. 
 
Поименно гласуване на проекта за решение по т. 17 от дневния ред: 

1. Ангел Безергянов     – „за“ 
2. Анита Чолакова    – „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     – отсъства 
13. Кирил Асенов     – отсъства 
14. Кирил Хаджихристев    – „за“ 
15. Коста Начев     – „за“ 
16. Костадин Василев     – „за“ 
17. Мариана Сивкова     – „за“ 
18. Мария Семерджиева    – „за“ 
19. Марияна Методиева    – „за“ 
20. Милен Журналов     – „за“ 
21. Милен Пачелиев     – „за“ 
22. Михаил Генчев     – „за“ 
23. Петър Мирчев     – „за“ 
24. Салих Аршински     – „за“ 
25. Славка Каменова     – „за“ 
26. Стефан Сабрутев     – „за“ 
27. Стоян Иванов     – „за“ 
28. Филип Топов     – „за“ 
29. Юлия Кисьова     – „за“ 

 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Моля, обявете резултата. 
(Виолета Бояджиева: 25 „за“, без „ против“ и „ въздържали се“.) 
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ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: 25 „за“, без „против“ и „въздържали се“. Приехме 
проекта за решение по т. 17. 

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

собственост, чл. 27, ал. 1, чл. 84 и чл. 85 от Наредбата за реда за придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество, чл. 12 от Наредба за 
обектите и елементите на градското обзавеждане по чл. 56 от ЗУТ, за 
рекламните, информационните и монументално-декоративни елементи и за 
рекламната дейност на територията на Община Смолян  и чл. 21,    ал. 1 т. 8 и ал. 
2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация прие 

 
Р Е Ш Е Н И Е  

№ 499 
 

І. Дава съгласие Кмета на Община Смолян да открие процедура за 
провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на общински 
терен за поставяне на преместваеми обекти, като елементи от градското 
обзавеждане  както следва: 

 
№  

по ред 
Местонахождение 

     1. Общински имот с площ от 4 кв.м. за поставяне на Вендинг машина № 1 за 
топли напитки и Вендинг машина № 2 за пакетирани храни и напитки,  
съгласно одобрена схема от 04.05.2017 г. по чл. 56 от ЗУТ, разположени в 
поземлен имот с идентификатор 67653.934.311 по кадастрална карта на 
гр.Смолян   

 
ІІ. Определя следните условия на публично оповестения конкурс: 

1. Минималната годишна конкурсна цена е в размер на 231,00 лева,    
без ДДС 

2. Монтиране на временен навес за предпазване от преките слънчеви 
лъчи и лошите метеорологични условия с площ 40 кв.м. на стойност 3 000 лева     
( три хиляди лева).                                                                                                                                     

3. Срок за изпълнение на инвестицията по т. 2 не повече от 6 месеца; 
ІІІ.Критерии за оценка на предложенията: 

1. Минималната годишна конкурсна цена – 50 % 
2. Монтиране на временен навес (инвестиция) – 40 % 
2. Срок за изпълнение  на инвестицията– 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 цена (Ц) – Минимална годишна конкурсната цена – ( 50 т.) 
Показател (И) Монтиране на временен навес с тежест в комплексната 

оценка - (40 т.) 
Показател (С) –Срок на изпълнение на инвестицията не повече от 6 месеца 

с тежест в комплексната оценка – (10 т.)  
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IV. 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 3 (три) години. 
 
 
ПО ОСЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Отдаване под наем на 
общински терен за поставяне на преместваем обект по одобрена схема по 
реда на чл.56 от Закона за устройство на територията и Закона за 
общинската собственост. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Точка 18, уважаеми колеги. Докладна записка от 
кмета на общината относно отдаване под наем на общински терен за поставяне 
на преместваем обект по одобрена схема по реда на чл. 56 от Закона за 
устройство на територията и Закона за общинската собственост. Имате думата, 
г-н Мелемов. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Община Смолян разполага със свободен терен, 
подходящ за разполагане на преместваем обект както следва. Този терен е на ул. 
„Дичо Петров“. Моля за вашето отношение. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви. Г-н Сабрутев, имате дума. Разисквания, 
дискусия. 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Уважаеми г-н кмете, г-н председателю, колеги. За тази 
точка може би г-н Хаджихристев искаше да се изкаже. Не знам, г-н кмете, 
първият ми въпрос е дали сте видели внимателно и сте прочели точката, първо 
къде се разполага и второ какво съоръжение ни предлагате ние да разположим в 
зелената площ на „ухото“ до VII-мо основно? 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Аз не предлагам помещение, нищо.  
СТЕФАН САБРУТЕВ: Какъв терен.„ 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Както казвам, предлагам на вашето внимание. Честно 
казано, не знам. 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Значи, г-н кмете, на нас в комисиите ни беше показана 
една караванка на колела, тип „скара“, с две навесчета, в зелената площ. Вие 
това не сте ли го виждали? 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Не. 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Г-жо Цекова, дайте моля ви се на г-н кмета да се запознае 
с предложението. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Вие ще вземете решение, г-н Сабрутев. 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Г-н кмете, това е обидно за всички нас. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Това е във вашите правомощия. Не го приемате и край. 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Как ще го приемем?! 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Колеги, моля ви, не влизайте в такъв диалог! Моля 
ви! 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Вижте… 
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СТЕФАН САБРУТЕВ: Добре. Питането ми е следното.  
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Свършете си, г-н Сабрутев, питането.  
СТЕФАН САБРУТЕВ: Ако пожелае някой гражданин, аз или някой друг, пред 
входа на Общината да си монтираме тоалетна, вие ще разрешите ли? 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Ама не ги разрешавам аз. Това ви обяснявам, вие пак си 
продължавате. 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Ами защо го предлагате? Това е обидно бе, г-н кмете. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Ами не го приемате. Аз не знам, наистина не съм го 
виждал. Като е обидно, не се приема, г-н Сабрутев. Не ги решавам аз тези неща.  
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Колеги, това не е дискусия.  
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Разпореждането с общински имоти.. 
Г-н кмете, моля ви! Нека да чуем г-н Сабрутев. 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Аз само искам да запозная гражданите и членовете на 
комисии, кметове на населени места, които не са участвали и т. н., че става 
въпрос за зелената площ на обръщалото на автобуса, там където обръщаше, сега 
не знам дали има линия… 
(Мариана Цекова – зам.-кмет на Община Смолян, от място: Вече няма.) 
СТЕФАН САБРУТЕВ: До VII-мо основно, в средата на зелената площ, да 
разположим ремаркенце на четири колела с подвижна скара. Която е подходяща 
за селски панаири, за Рожен, за Златоград, за Устово за панаира, за Райковски 
ливади, за Хайдушки поляни. За мен това е обидно просто да ни го предлагате. 
Нашата група е твърдо „против“ и не вярвам и останалите колеги да го 
подкрепят.  
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря, г-н Сабрутев. Г-н кмете, имате думата. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: С общинските имоти се разпорежда Общинския съвет. 
Като сте против, аз не го защитавам, аз ви го предлагам. Защото не мога и да не 
го предложа, когато има искане. Вие се разпореждате. Така че не виждам какви 
са тези въпроси към мен. Защо трябва да съм го виждал? Вие го гледате и се 
разпореждате с това. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Желаещи да вземат отношение още? Колеги? Г-н 
Марин Захариев, заместник-кмета иска нещо да добави. Имате думата, г-н 
Захариев. 
МАРИН ЗАХАРИЕВ – зам.-кмет на Община Смолян: Само две думи. Уважаеми 
г-н председател, благодаря ви. Коментираме с колежката Цекова, тъй като ние 
сме го виждали, това е едно съоръжение, видяхме и снимки между другото, че се 
разполага в Германия, Полша, в Австрия, така и в градска среда. Така че 
наистина решението е на общинските съветници, но тука, защото за обиди се 
говори, дали сме го виждали, да, ние сме го виждали в доста по-големи градове 
от Смолян. Разбира се, общинските съветници ще преценят къде да бъде 
разположено и дали да бъде разположено. Благодаря. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви. Аз няма да се изкажа по този въпрос, 
но като видя съоръжение на колела в зелена площ, знаете как реагират сериозни 
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хора, които познават европейските тенденции и традиции в това отношение. Г-н 
Хаджихристев, след това г-н Топов. 
КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: Г-н председател, уважаеми г-н кмет, колеги! В 
трите комисии, в които беше разглеждана тази докладна записка, категорично 
общинските съветници са гласували „против“. А тука защото казват заместник-
кметовете, че са го виждали, защо не е написано чие е искането да се постави 
това нещо? 
(Мариана Цекова, от място: Защото отива на търг. Как да напишем търга, 
като ще е предрешен?) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Моля ви се, г-жо Цекова. От място – не, можете да 
кажете нещо на микрофона. Имате думата, г-н Топов, след което ще продължим 
дискусията. Няма ограничения. 
ФИЛИП ТОПОВ: Уважаеми колеги, понеже кметът не знае какво е подписал, 
въпросът ми е към заместниците, да отговорят, ако знаят, чия собственост е този 
фургон, кебапчийница и т. н. Моля ви да ми отговорите чия собственост е тази 
кебапчийница? 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Кой ще спечели търга да кажете. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Моля ви се. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Браво, г-н Топов. 
(Реплики от залата /не се чуват.) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Явно съоръжението е уникално и единствено, щом се 
поставя въпросът за собственост. Има ли желание някой от заместник-кметовете 
да отговори? И възможност, не само желание. Уважаеми колеги, разполагането 
на подобно съоръжение в зелени площи наистина поражда дискусия. 
(Михаил Генчев, от място: Не само в зелена площ. Има детска градина, 
училище.) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Да. Там има много други неща, които усложняват. 
Там обръщат всички, които кормуват категория „D+E“. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Цекова, да не някаква бомба това? Детската градина е 
на един километър. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Имате думата, г-жо Цекова. 
МАРИАНА ЦЕКОВА: Добър ден на всички! Съоръжението е на г-н Александър 
Бох. Не е общинско, така че ние не можем да си позволим Общината да си 
закупим такова съоръжение. Това мога да кажа относно въпроса за 
съоръжението, а дали на търга г-н Бох ще вземе терена, е въпрос на… 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Ама да не е някакъв камаз, та се притесняват? 
МАРИАНА ЦЕКОВА: Не, не е. Съжалявам, може да не сте го видели, но на 
Майските тържества беше разположено тука, когато пяха известни певци на 
сцената на Общината. Но след като общинските съветници не искат и не дават 
възможност, те се разпореждат с общинската собственост, публична говоря, така 
че няма никакъв проблем. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Въпрос на преценка е и на компетентно мнение. 
Имате думата, колеги. Продължаваме дискусията. Тука думата „искам“ не е най-
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подходяща. Г-н Хаджихристев, след това г-н Стоян Иванов. Тъй като г-н 
Хаджихристев зададе въпроса. 
КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: Получихме отговори за собствеността. Показани ни 
бяха снимки на комисията. Това означава, че е предрешен търга, щом има 
снимка на определено нещо. Защо ни отдавате само площ? 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви. Не отговаряйте от място, моля ви. Г-н 
кмете, имате думата. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Мисля, че трябва да отговоря. Значи, ние по принцип и 
за други точки казваме „има заявен инвестиционен интерес“. Щом са показали 
снимките, значи има заявен инвестиционен интерес. А кой ще се яви, дали ще го 
допуснете, това наистина е разпореждане на Общинския съвет. Точно това 
показва, че няма скрито покрито. Те казват, че този човек е заявил. Но така или 
иначе не може да се отдаде общинска собственост без търг или конкурс. Това е 
ясно на всички. Ако вие решите, че това е хубаво, ще го допуснете. Ако не 
решите, не го допускате и край. Но не виждам кое е скритото и покритото. 
Напротив. Обсъжда се, журналисти има. Ако решите, че този терен трябва да се 
отдаде, няма нищо скрито. Всички вие го знаете, заявено е. Ако решите, че не му 
е мястото там, не го приемате и край. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви, г-н кмете. Г-н Стоян Иванов, 
председател на Комисията по бюджет и финанси. 
СТОЯН ИВАНОВ: Точно това искам да кажа аз. От математиката по-силни 
аргументи няма. В комисията бяха 11 човека. 1 „за“, 3-ма „въздържали се“, 7 
„против“. Това беше настроението на комисията. Сега, не ми се вярва да си 
обърнат вота. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: В този случай, щом е така, оттегляме е тази докладна и 
решаваме проблема. 
(Мариана Цекова, от място: В никакъв случай.) 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Но е хубаво наистина вие да се произнесете. В крайна 
сметка, както казах, аз го правя, защото вие се разпореждате. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Да се произнесем ли, г-н кмете. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Произнесете се, да се знае. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: И така колеги. Дискусия? Още сме в процедура на 
обсъждане. Има ли още желаещи колеги да вземат отношение? Не виждам. Моля 
колегите, които са съгласни да прекратим разискванията по т. 18, да гласуват. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 25, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: С 25 „за“, без „против“ и „въздържали се“, 
прекратихме разискванията по т. 18. Поименно гласуване по проекта за решение. 
 
Поименно гласуване на проекта за решение по т. 18 от дневния ред: 

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

 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Моля, обявете резултата. 
(Виолета Бояджиева: „ За“ 0, „ против“ 18, „ въздържали се“ 7.) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Без нито един „за“, 18 „против“ и „въздържали се“ 7, 
не се приема проекта за решение по т. 18. 
 

Общинският съвет поради неизпълнено условие на чл. 27, ал. 4 във връзка с 
чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация прие 

 
Р Е Ш Е Н И Е  

№ 500 
 

Не приема проекта за решение по докладната записка относно отдаване под 
наем на общински терен за поставяне на преместваем обект по одобрена схема 
по реда на чл. 56 от Закона за устройство на територията и Закона за общинската 
собственост. 

 
 



Протокол № 25/30.05.2017 г. 

  

48 

 

ПО ДЕВЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Изменение и 
допълнение на Решение № 328, взето по Протокол № 20 от 16.12.2016 година, 
касаещо определяне броя на таксиметровите автомобили, обслужващи 
Община Смолян, максималните цени за таксиметров превоз на пътници за 
2017 година и утвърждаване на образец на холограма и стикер. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Преминаваме към т. 19, уважаеми колеги. Докладна 
записка от кмета на общината относно изменение и допълнение на Решение № 
328, взето с Протокол № 20 от 16.12.2016 година, касаещо определяне броя на 
таксиметровите автомобили, обслужващи Община Смолян, с максималните цени 
за таксиметров превоз на пътници за 2017 година и утвърждаване на образец на 
холограма и стикер. Това е една докладна записка, която е породена от 
препоръка на Районна прокуратура, във връзка с надзора за законосъобразност, 
който се провежда, само така маркирам, иначе сигурно г-н кмета ще ни даде 
допълнителна информация. Имате думата, уважаеми г-н Мелемов. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: На основание чл. 24а, ал. 11 от Закона за 
автомобилните превози, общинските съветници определят максимални и 
минимални цени за таксиметров превоз на пътници на един километър пробег по 
съответната тарифа, валидна за територията на съответната община, където е 
издадено разрешението за таксиметров превоз. Съгласно алинея 12 от същия, 
цените по ал. 11 се актуализират най-малко веднъж годишно. И във връзка с 
гореизложеното и поради предстоящото издаване на разрешение за таксиметров 
превоз на пътници, ви предлагам решение. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви. Уважаеми колеги, с две думи сме 
пропуснали да приемем тогава решение по отношение на минималните тарифи, 
тъй като по Закона за автомобилните превози се приемат максимални и 
минимални цени, така че е на вашето внимание. Този въпрос беше обсъждан във 
всички комисии прилежно, а и достатъчно внимателно и задълбочено. Така че 
моля за становища тук в залата, изказвания, въпроси, дискусия. Не виждам 
желаещи да се изкажат. Моля колегите, които са съгласни да прекратим 
разискванията, да гласуват. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 23, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: 23 „за“,  без „против“ и „въздържали се“. 
Прекратихме разискванията. Гласуваме поименно. Моля в галерията по-тихо, 
ако обичате колеги. Уважаеми колеги, гласуваме поименно. 
 
Поименно гласуване на проекта за решение по т. 19 от дневния ред: 

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

 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Моля, обявете резултата. 
(Виолета Бояджиева: 24 „за“, без „ против“ и „ въздържали се“.) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: С 24 „за“, без „против“ и „въздържали се, приехме и 
минималните цени на таксиметровите превози в общината. 
 

Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация и чл. 24а от Закона за 
автомобилните превози прие 

 
Р Е Ш Е Н И Е  

№ 501 
 

Изменя и допълва Решение № 328/16.12.2016 г. прието по Протокол № 20, 
като към т. II от същото добавя  нова точка :  

II. т. 1 Определя минимални цени за извършване на таксиметров превоз на 
пътници за един километър пробег: 

• Дневна тарифа – 0.40 лв. 
• Нощна тарифа – 0.50лв 
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III. Възлага на Кмета на Община Смолян изпълнението на горе взетите 
решения. 

 
 

ПО ДВАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Упълномощаване на 
представител на Община Смолян за участие в редовното годишно Общо 
събрание на акционерите на „Общинска банка“ АД, насрочено за 02.06.2017 
г. и гласуване по дневния ред. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Точка 20, следваща от нашия дневен ред, уважаеми 
колеги. Докладна записка от кмета на общината относно упълномощаване на 
представител на Община Смолян за участие в редовното годишно Общо 
събрание на акционерите на „Общинска банка“ АД, насрочено за 2 юни тази 
година и гласуване по дневния ред на това събрание. Г-н кмете, имате думата. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Община Смолян е акционер със 140 броя акции с 
номинал 10 лева от капитала на „Общинска банка“ АД. В Деловодството е 
получена покана за редовно годишно Общо събрание на акционерите. Във 
връзка с това предлагам на Общинския съвет да упълномощи адвокат Павлин 
Колев Колев да представлява Общината и съответно по различните точки начина 
му на гласуване. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви. Дискусия, колеги? Желаещи да се 
изкажат? Имате думата, г-н Хаджихристев. 
КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: Няколко въпроса към г-н Мелемов. Първо, как е 
избран г-н Колев като представител на Община Смолян? Г-н Колев в какви 
трудови правоотношения е с Община Смолян? Ако е в трудови правоотношения, 
какво е възнаграждението? И сигурно е техническа грешка не знам, но на 02.06. 
или на 23.06. ще се проведе събранието? В първа точка, където го 
упълномощавате, пише 23.06., а горе пише 02.06.17 г.  
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Имате думата. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Г-н Колев не съм го избрал, а ви предлагам да го 
изберете. Вие ме питате как съм го избрал. Аз ви предлагам да го изберете. 
(Кирил Хаджихристев, от място: Как го предложихте?) 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: С мисъл. Как „Как го предложих“? Всичките точки 
можете да ме питате как ги предлагам. В какъв смисъл как го предложих? Вие 
решавате кой, аз ви предлагам да е той. В какъв смисъл как го предложих? С 
предложение го предложих. Той е в граждански договор с Общината. 
Възнаграждението не мога да го кажа така на посоки, мисля, че някъде около 
800 лева беше, но не съм сигурен точно. Но е там някъде, плюс-минус 10 лева. 
(Михаил Генчев, от място: 1 000.) 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Не 1 000, Генчев. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Моля ви, г-н  Генчев се обади, не Генчев. Г-н  Генчев 
се обади от залата. 
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НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Аз му казах Генчев. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: По отношение в констативната част на докладната е 2 
юни, г-н кмете, а в т. 1 е 23 юни.  
(Коментар от залата /не се чува.) 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Между другото, това наистина трябва да се прецизира, 
защото в решението миналия път на Общинския съвет за болницата пишело 29-
ти.. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: А то е на 30-ти, да. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: И в решението е нямало… 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Плюс-минус 24 часа казват голяма работа. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: И като отишла г-жа Аръчкова, те казали: „В решението 
не пише, че ти може да гласуваш по тези и тези точки“ и тя горе-долу не е 
гласувала нищо. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Така сте ни го предложили. Така сме го приели. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Сега ще разберем датата, един момент. Да отговорим на 
въпроса за датата. 
САЛИХ АРШИНСКИ: Да улесним дискусията относно датата. В „Диск“-а има 
качена поканата за заседанието от „Общинска банка“. Там може да видите датата 
– 02.06.  
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви за уточнението, г-н Аршински. 
Поканата за Общото събрание на акционерите на Общинска банка е за 02.06. Г-н 
кмете, това ли е? 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Да. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Има думата г-н Ангел Безергянов. Имате думата, 
колега. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Тука само, извинявам се, изрично е записано в 
докладната, че ако на 02.06. не се събере кворум, второто ще бъде на 23.06. 
АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Това исках да кажа. Мисля, че е коректно и правилно 
зададено. Въпросът е просто да четем в детайли и да видим, че по смисъла на 
Търговския закон ако не се проведе заседанието в определената дата, ще се 
отложи за цитираната датата. Затова се получава разминаване. Предполагам, че 
колегите не са обърнали внимание. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви, г-н Безергянов. Важно уточнение, 
благодаря ви. Г-н Сабрутев, имате думата. 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Тъй като чухме, че ще се заплаща към 800 лева, не 
разбрах точно каква е сумата, но аз си мисля, че е по-разумно ръководителят на 
юридическия отдел на Общината да участва. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Само да уточня, г-н Сабрутев. Той си е на граждански 
договор не заради това събрание, той така или иначе и много други неща води. 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Дайте ги тези договори да ги видим на кого плащаме за 
юридически услуги. Прав е г-н Хаджихристев. Аз също искам да знам, изкарайте 
ги. Веднъж ние правихме 20 питания преди 2-3 години, не знаем на кого 
плащаме. Какви са тези граждански договори?  
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НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Винаги сме отговаряли на всички питания. 
СТЕФАН САБРУТЕВ: А, не. Не е така. Не е вярно.  
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви. Да не превръщаме в диалог 
обсъждането. Други желаещи колеги да се изкажат? Не виждам. Моля 
общинските съветници, които са съгласни да прекратим разискванията по тази 
точка, да гласуват. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 26, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: 26 „за“, без „против“ и „въздържали се“. 
Прекратихме разискванията. Гласуваме поименно. 
 
Поименно гласуване на проекта за решение по т. 20 от дневния ред: 

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

 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Моля, обявете резултата. 
(Виолета Бояджиева: 19 „за“, „ против“ няма, „ въздържали се“ 7.) 
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ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: 19 „за“, без „против“, 7 „въздържали се“. Приемаме 
предложението г-н Павлин Колев да представлява Община Смолян на редовното 
годишно Общо събрание на „Общинска банка“ АД. 

 
Общинският съвет на основание чл.21, ал.1, т.9 и т.23 и ал.2 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация, чл.34 от Наредба № 15 за 
условията и реда за упражняване на правата на собственост на общината в 
търговски дружества с общинско участие и общински предприятия, чл.221, т.1, 
2, 6, 7  и 10 и чл. 226 от Търговския закон прие 

 
Р Е Ш Е Н И Е  

№ 502  
 

І. Упълномощава адвокат ПАВЛИН КОЛЕВ КОЛЕВ, да представлява 
община Смолян на редовното годишно Общо събрание на акционерите на 
„Общинска банка” АД, ЕИК 121086224, със седалище и адрес на управление 
град София, ул. „Врабча“ № 6, в което Община Смолян е акционер с 140 броя 
акции с номинал 10 лв. от капитала на дружеството, на 02.06.2017 г. от 14:00 
часа и при непровеждане на първоначално насроченото общо събрание поради 
липса на кворум при условията на чл.227, ал.3 от Търговския закон, събранието 
ще се проведе на 23.06.2017 г. от 14:00 часа, като вземе становище и гласува по 
проекторешенията, съдържащи се в предложения дневен ред, както следва: 
 1. По точка първа от дневния ред: Одобряване на заверения от 
назначеното специализирано одиторско предприятие ,,Ърнст и Янг одит“ ООД 
годишен индивидуален финансов отчет на ,,Общинска банка“ АД за 2016 г.; 
Проекторешение –  Общото събрание на акционерите одобрява заверения от 
назначеното специализирано одиторско предприятие ,,Ърнст и Янг одит“ ООД 
годишен индивидуален финансов отчет на ,,Общинска банка“ АД за 2016 г. - да 
гласува „ за” и да изрази положително становище. 

      2. По точка втора от дневния ред: Одобряване на годишния 
индивидуален доклад за дейността  на „Общинска банка“ АД за 2016 г.; 
Проекторешение  –  Общото събрание на акционерите одобрява годишния 
индивидуален доклад за дейността на ,,Общинска банка“ АД за 2016 г - да 
гласува „ за” и да изрази положително становище. 
               3. По точка трета от дневния ред: Одобряване доклада на независимия 
одитор за дейността на ,,Общинска банка“ АД за 2016.; Проекторешение - 
Общото събрание на акционерите одобрява доклада на независимия одитор за 
дейността на ,,Общинска банка’’ АД за 2016 г. - да гласува „ за” и да изрази 
положително становище. 

       4. По точка четвърта от дневния ред: Одобряване на заверения от 
назначеното специализирано одиторско предприятие ,,Ърнтс и Янг одит“ ООД 
годишен консолидиран финансов отчет на „Общинска банка“ АД за 2016 г.; 
Проекторешение - Общото събрание на акционерите одобрява заверения от 
назначеното специализирано одиторско предприятие ,,Ърнтс и Янг одит“ ООД 
годишен консолидиран финансов отчет на ,,Общинска банка“ АД за 2016 г. - да 
гласува „ за” и да изрази положително становище. 
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         5. По точка пета от дневния ред: Одобряване на годишния 
консолидиран доклад за дейността на ,,Общинска банка“ АД за 2016 г.; 
Проекторешение –  Общото събрание на акционерите одобрява годишния 
консолидиран доклад за дейността на ,,Общинска банка“ АД за 2016 г. - да 
гласува „ за” и да изрази положително становище. 
     6. По точка шеста от дневния ред: Одобряване консолидирания 
доклад на независимия одитор за дейността на ,,Общинска банка“ АД за 2016 г.; 
Проекторешение - Общото събрание на акционерите одобрява консолидирания 
доклад  на независимия одитор за дейността на ,,Общинска банка“ АД за 2016 г. 
- да гласува „ за” и да изрази положително становище. 

7. По точка седма от дневния ред: Разпределение на печалбата на  
,,Общинска банка“ АД, реализирана през 2016 г. и неразпределената печалба от 
минали години и за разпределяне на дивиденти; Проекторешение – Сумата на 
реализираната през 2016 г. печалба на  ,,Общинска банка“ АД след данъчно 
облагане за финансовата 2016 г. в размер на 2 399 101.07 лв. и неразпределената 
печалба от минали години в размер на 404.81 лв., или печалба в общ размер 
2 399 505.88 лв., се разпределя, както следва: 

(а) сума в общ размер на 2 399 360.00 лв. да бъде използвана за 
увеличаване на капитала на ,,Общинска банка“ АД със собствени средства по 
реда на чл. 197, ал. 1 от Търговския закон - да гласува „ за” и да изрази  
положително становище; 

(б) остатъкът от неразпределената печалба от минали години в размер на 
145.88 лв. да бъде заделен за фонд „Резервен“ - да гласува „ за” и да изрази  
положително становище; 

   (в) няма да се изплащат дивиденти на акционерите - да гласува „ за” и 
да изрази положително становище. 
 8. По точка осма от дневния ред: Увеличаване на капитала на 
,,Общинска банка“ АД от 54 963 450 лева на 57 362 810 лева със собствени 
средства на Банката по реда на чл.197, ал.1 от Търговския закон чрез превръщане 
на част от печалбата за финансовата 2016 г. и за минали години в капитал; 
Проекторешение – Общото събрание на акционерите, при наличие на приети от 
настоящото редовно годишно общо събрание на акционерите одитирани  
годишен индивидуален финансов отчет и годишен консолидиран финансов отчет 
за 2016 г. с мнозинство ¾ от гласовете на представените на събранието акции, 
взема решение за увеличаване на капитала на ,,Общинска банка“ АД от 
54 963 450 лева на 57 362 810 лева,  чрез издаване на нови 239 936 броя 
обикновени безналични акции с право на глас, всяка с номинална стойност 10 
лева, равни на 2 399 360 лева, като увеличението на капитала се извършва със 
собствени средства на Банката по реда на чл.197, ал.1 от Търговския закон чрез 
превръщане на част от печалбата, реализирана през 2016 г. и минали години, в 
капитал. В съответствие с чл.197, ал.3 от Търговския закон новите акции, с които 
се увеличава капиталът по реда на чл.197, ал.1 от Търговския закон, да се 
разпределят между акционерите, съразмерно на участието им в капитала до 
увеличаването му. Управителният съвет на ,,Общинска банка“ АД, в рамките на 
решението на Общото събрание на акционерите и в съответствие с приложимото 
действащо законодателство, да конкретизира всички останали условия и реда за 
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извършване на увеличението на капитала, като подготви необходимите 
документи във връзка с решението за увеличение на капитала и извърши всички 
други необходими правни и фактически действия във връзка с изпълнението на 
решението за увеличаване на капитала - да гласува „ за” и да изрази 
положително становище. 
 9. По точка девета от дневния ред: Освобождаване от отговорност на 
членовете на Надзорния и Управителния съвет на ,,Общинска банка“ АД за 
дейността им през 2016 г.; Проекторешение – Общото събрание на акционерите 
освобождава от отговорност членовете на Надзорния съвет Стефан Лазаров 
Ненов, Спас Симеонов Димитров и Здравко Борисов Гъргаров и членовете на 
Управителния съвет Сашо Петров Чакалски, Иванка Тотева Попова, Николай 
Михайлов Колев, Лидия Спасова Коцева – Станкова, Людмила Стоянова 
Василева,  за осъществяваната от тях дейност в това им качество за календарната 
2016 г. - да гласува „ за” и да изрази положително становище. 
 10. По точка десета от дневния ред: Одобряване на годишния отчет за 
дейността на Одитния комитет на ,,Общинска банка“ АД; Проекторешение – 
Общото събрание на акционерите одобрява годишния отчет за дейността на 
Одитния комитет на ,,Общинска банка“ АД - да гласува „ за” и да изрази 
положително становище. 
 11. По точка единадесета от дневния ред: Одобряване на статут на 
Одитния комитет на ,,Общинска банка’’ АД; Проекторешение – Общото 
събрание на акционерите, на основание чл.107, ал.7 от Закона за независимия 
финансов одит, одобрява статут на Одитния комитет на ,,Общинска банка“ АД - 
да гласува „ за” и да изрази положително становище. 
 12. По точка дванадесета от дневния ред: Избор на специализирани 
одиторски предприятия за съвместна проверка и заверка на годишния 
индивидуален финансов отчет и годишния консолидиран финансов отчет на 
,,Общинска банка“ АД  за 2017 г.;  Проекторешение – Одобрява предложението 
на Управителния съвет да избере две специализирани одиторски предприятия за 
извършване на съвместна проверка и заверка на годишния индивидуален 
финансов отчет и годишния консолидиран финансов отчет на ,,Общинска банка“ 
АД за 2017г.,  след препоръка на Одитния комитет на банката и предварително 
одобрение на БНБ за този избор - да гласува „ за” и да изрази положително 
становище. 

13. По точка тринадесета от дневния ред: Приемане на изменения в 
Устава на ,,Общинска банка“ АД;  Проекторешение: Общото събрание взема 
решение да измени Устава на ,,Общинска банка“ АД,  както следва: 

13.1. Чл.4, ал.1, първи абзац се изменя и придобива следната редакция: 
,,Капиталът на банката е 57 362 810 /петдесет и седем милиона триста шестдесет 
и две хиляди осемстотин и десет/ лева,  разпределен на 5 736 281 /пет милиона 
седемстотин тридесет и шест хиляди двеста осемдесет и една/ безналични акции 
с право на глас, по 10 лева всяка една,  както следва: 49 382 064 /четиридесет и 
девет милиона триста осемдесет и две хиляди и шестдесет и четири/ лева в пари 
и 7 980 746 /седем милиона деветстотин и осемдесет хиляди седемстотин 
четиридесет и шест/ лева  апортни  вноски на недвижими имоти, както следва: “  
-  да гласува „ за” и да изрази положително становище; 
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13.2. В § 2 от Преходни и заключителни разпоредби на Устава след  текста 
,,изменен и допълнен на Редовно общо събрание на акционерите на 09.09.2016 г., 
в сила от датата на вписване на измененията в Търговския регистър” се добавя 
нов текст със следното съдържание ,,изменен на Редовно общо събрание на 
акционерите на 02.06.2017 г.,  в сила от датата на вписване на измененията в 
Търговския регистър. “ - да гласува „ за” и да изрази положително становище. 
 ІІ. Възлага на представителя на община Смолян да присъства на 
редовното годишно Общо събрание на акционерите. 
 ІІІ. Предоставя на представителя на община Смолян в съответствие с 
настоящото решение да извършва всички необходими действия за защита на 
интересите на община Смолян като акционер в „Общинска банка” АД. 
 IV.  Възлага на упълномощения представител в седемдневен срок след 
провеждане на Общото събрание на акционерите да изготви доклад и представи 
протокола от проведеното събрание. 

 
 

ПО ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Упълномощаване 
на представител на Община Смолян за участие в редовно общо събрание на 
акционерите на „ПЕРЕЛИК ИНФРАСТРУКТУРНА КОМПАНИЯ“ АД, 
свикано за 19.06.2017 г. и гласуване по дневния ред. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Точка 21, уважаеми колеги, която замени съответната 
оттеглена точка по реда, който обсъждахме в началото на заседанието. Докладна 
записка от кмета на общината относно упълномощаване на представител на 
Община Смолян за участие в редовно общо събрание на акционерите на 
„ПЕРЕЛИК ИНФРАСТРУКТУРНА КОМПАНИЯ“ АД, свикано на 19.06.2017 г. 
и съответно гласуване по дневния ред. Имате думата, г-н кмете. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Тука се чудя дали на 19.06. или на 04.07. Май пак 
същия казус се получава, но няма какво да добавя по точката. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря. Разкривам дискусия. Моля колеги за 
отношения, моля за изказвания, за въпроси и становища. Не виждам желаещи да 
се изкажат. Предлагам ви да прекратим разискванията. Моля колегите, които са 
съгласни да прекратим разискванията по т. 21, да гласуват. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 26, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: С 26 „за“, без „против“ и „въздържали се“, 
прекратихме разискванията. Гласуваме поименно за проекта за решение. 
 
Поименно гласуване на проекта за решение по т. 21 от дневния ред: 

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

 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Моля, обявете резултата. 
(Виолета Бояджиева: 26 „за“, без „ против“ и „ въздържали се“.) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: 26 „за“, без „против“ и „въздържали се“. Приехме 
проекта за решение г-жа Аръчкова да представлява Общината на Общото 
събрание на „ПЕРЕЛИК ИНФРАСТРУКТУРНА КОМПАНИЯ“ АД. 

 
Общинският съвет на основание чл.21 ал.1 т.9 и 23 и ал.2 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация, чл.34 от  Наредбата за 
условията и реда за упражняване на правата на собственост на общината в 
търговски дружества с общинско участие и общински предприятия, чл.221, т.7 и 
10 и чл.226 от Търговския закон и чл.60 от Административно-процесуалния 
кодекс прие 

 
Р Е Ш Е Н И Е  

№ 503 
 

I.  Упълномощава ВЕНЕРА РАЙЧЕВА АРЪЧКОВА – заместник – кмет на 
община Смолян, да представлява община Смолян на редовното общо събрание 
на акционерите на „ПЕРЕЛИК ИНФРАСТРУКТУРНА КОМПАНИЯ“ АД, 
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ЕИК 200093426, със седалище и адрес на управление град Смолян, област 
Смолян, община Смолян, ж.к. Северна промишлена зона, Производствена база 
"Арексим", в което Община Смолян е акционер с 3 920 744 броя акции, 
представляващи 35.56 % от капитала на дружеството,  на 19.06.2017 г. от 16:00 
часа и при непровеждане на първоначално насроченото общо събрание поради 
липса на кворум при условията на чл.227, ал.3 от Търговския закон, събранието 
ще се проведе на 04.07.2017 г. от 16:00 часа, като вземе становище и гласува по 
проекторешенията, съдържащи се в предложения дневен ред, както следва: 

1. По точка първа от дневния ред: На основание чл. 221, т. 7 от 
Търговския закон одобряване от Общото събрание на акционерите на 
проверения от регистриран одитор годишен финансов отчет на дружеството за 
изтеклата 2016 година - да гласува „ за” и да изрази положително становище. 

2. По точка втора от дневния ред: На основание чл. 221, т. 10 от 
Търговския закон освобождаване  от отговорност от Общото събрание на 
акционерите на членовете на съвета на директорите за управлението на 
Дружеството през финансовата 2016 г. – да гласува „ за” и да изрази 
положително становище. 

3. По точка трета от дневния ред: Разни – да гласува „ за” или „против” 
в зависимост от предложенията на редовното Общо събрание на 
акционерите. 

 
ІІ. Възлага на представителя на община Смолян да присъства на редовното 

Общо събрание на акционерите. 
ІІІ. Предоставя на представителя на община Смолян в съответствие с 

настоящото решение да извършва всички необходими действия за защита на 
интересите на община Смолян като акционер в „ПЕРЕЛИК 
ИНФРАСТРУКТУРНА КОМПАНИЯ“ АД. 

IV.  Възлага на упълномощения представител в седемдневен срок след 
провеждане на Общото събрание на акционерите да изготви доклад и представи 
протокола от проведеното събрание. 

V. Допуска предварително изпълнение на настоящото решение по реда на    
чл. 60 от Административнопроцесуалния кодекс. 

 
 

ПО ДВАДЕСЕТ И ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Възмездно 
придобиване от община Смолян на ограничени вещни права – права на 
прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата 
инфраструктура през чужди имоти за изграждане на линеен обект: 
„Интегриран воден проект на агломерация град Смолян”, ведно с 
допълнително разработени клонове. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Към 22 точка преминаваме, уважаеми колеги, от 
нашия дневен ред. Докладна записка от кмета на общината относно възмездно 
придобиване от община Смолян на ограничени вещни права – права на 
прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата 
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инфраструктура през чужди имоти за изграждане на линеен обект: „Интегриран 
воден проект на агломерация град Смолян“, ведно с допълнително разработени 
клонове. Г-н кмете, като вносител имате думата. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Във връзка с възмездното придобиване на ограничени 
вещни права – право на прокарване, за реализиране на обект „Интегриран воден 
проект на агломерация град Смолян“, ведно с допълнително разработените 
трасета, обект от първостепенно значение за общината, одобрен с Решение на 
Общинския съвет, е необходимо съгласие за учредяване на право за прокарване 
на отклонения от общите мрежи и съоръжения, чрез чужди имоти. Цената на 
отчужденото право за прокарване е в размер на 4 лева на кв. м., съгласно 
протокол на комисия, назначена от кмета на общината и на основание чл. 210, 
ал. 1 от Закона за устройство на територията. Засегнатите имоти в сервитута, 
касаещи реализирането на обекта, са описани в Приложение № 1 и 2. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви. Дискусия, уважаеми колеги. Искам 
само да отбележа, че в хода на подготовката на днешното заседание от 
журналисти и граждани беше обърнато внимание, че по Решението № 346/ 
16.12.2016 г., с което сме приели Годишната програма за разпореждане с имоти 
общинска собственост, не е извършена публикация на сайта на Общината. След 
внимателна проверка със сътрудниците, които обслужват дейността на 
Общинския съвет и я подпомагат, установихме, че самото решение, придружено 
с Годишната програма е публикувано на сайта на Общинския съвет, в банера на 
Общинския съвет, подменю „Решения на Общински съвет“, където е самото 
Решение № 346. Непосредствено към него е публикуваната Годишна програма. 
Така че отговарям публично на въпроси, които ми бяха зададени от граждани и 
журналисти по тази точка от дневния ред. Едновременно с това, трябва да 
отбележа, че е публикуван и бюджет на Община Смолян за 2017 г., но това е в 
реда на куриозите. Като дойде времето ще дискутираме и този въпрос. Не е 
отбелязано, че това е проект на бюджет, а бюджет на Община Смолян за 2017 г. 
Но това е отделен въпрос. Така че разкривам дискусия по т. 22, която е свързана 
като цяло с един такъв крупен, можем да кажем, стратегически инфраструктурен 
обект на Община Смолян, разбира се, в конкретните условия. Имате думата, 
уважаеми колеги. Г-н Хаджихристев, заповядайте. 
КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: Тъй като стана въпроса и за бюджета, във връзка с 
докладната записка, както и на предишната сесия, докладни записки, които 
касаеха изразходване на финансови средства, предлагам разглеждането на 
докладната записка да бъде отложено след приемането на бюджета. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви. Други желаещи? Г-н кмете, имате 
думата. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Отговор. Никой не гарантира, че бюджетът ще бъде 
приет. А пък това трябва да се случи. Още повече, че ние изпълнявайки закона, 
като не е приет бюджета, изпълняваме 1/12. Тоест ние Закона няма да нарушим, 
но как може някой да каже? Ами ако не е приет бюджета въобще, значи край, 
водният цикъл да не случва. Смятам, че това не е разумно. И не е добре за 
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нашата община и за нашите съграждани. Този проект върви вече от 2010-2011 
година, така че труда за 6 години на много хора ще отиде … така. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Г-жа Екатерина Гаджева. 
ЕКАТЕРИНА ГАДЖЕВА: Уважаеми г-н кмет, уважаеми г-н председател, колеги 
съветници, кметове! Считам, че проектът за „Интегриран воден цикъл“ – вторият 
проект, е един от най-важните инфраструктурни проекти, които предстоят да се 
случат в нашия град. Той, както каза кмета, върви от отдавна със своите 
усложнения. Може би ако не е ежедневно, то поне ежеседмично постъпват 
жалби от граждани, както в Общината и във „ВиК, така и при нас за разрушени 
клонове от канализации, изтичащи се отпадни води в дерета, поради факта, че 
канализационната мрежа не е завършена. В момента се прави политика, лично 
според мен с това нещо и се отлага. В момента трябва да се има предвид, че 
мярката е отворена, покана има към нашето „ВиК“. Колкото повече бавим 
подготвянето на разрешителните за строеж и проектната документация, ще 
дойде един момент, в който другите общини, от една водеща община, която е 
имала изграден проект и е била готова да стартира процедурите, ще се окаже, че 
може би няма средства за нас. В такъв случай ще ми бъде интересно, криейки се 
зад маската на законността, която не за първи път е нарушавана с редица прояви 
– внасяли сме правилници без обществени обсъждания и то от юристи, доста 
пъти се е случвало да понарушим закона, а сега се „хванахме“ точно за тази 
точка като особено водеща и особено законосъобразна. Да се надяваме, че 
никога няма да ни се случи да отговаряме пред гражданите на Смолян защо 
нямаме втори воден цикъл и защо не сме допуснали обезщетяването. Надявам се, 
никой да не е готов да поеме тази отговорност, защото за мен това е 
безотговорност към избирателя. А този проект е не само екологичен, той е 
инфраструктурен, той е и социален. Той ще създаде и значителни работни места. 
Освен това знаете, че това са нови стъпала, нови етапи на пречиствателната 
станция. Това е и асфалт на улиците, където ще бъдат положени тръбите. Отново 
повтарям, че откакто съм съветник, не само тази година, това е най-важния 
инфраструктурен проект за мен. И не бих участвала в какъвто и да е опит да му 
се пречи. Преди един месец отказахме тази докладна за бюджет. Сега я връщаме 
за след бюджет. Ако продължаваме така, до 2020 година може да приключи 
програмния период и да си търсим оправдания. Надявам се да не го допуснем. 
Благодаря! 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви, г-жо Гаджева. Г-н Сабрутев. 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Уважаеми г-н кмете, г-н председателю, колеги. 
Безспорно точката е много важна. Както каза, г-н кмета, цели 7 години я влачим. 
Аз не знам къде е причината, че 7 години не може … Ако може, да се доизкажа, 
г-н кмете, след това можете да обясните. Ние знаем, че изтървахме първия влак, 
сега може да изтървем и втория, но дайте да не обвинявате Общинския съвет. Аз 
си мисля, че тази точка не е толкова спешна. Ще кажа защо. Защото се очертава 
след 20-ина дена да имаме нова сесия, на която да се приеме бюджета. И нищо 
не пречи да спазим закона и на 20-ти да я приемем тази точка. Не съм против 
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нея, естествено, че трябва да се обезщетят собствениците, но аз мисля, че 
запознавайки се в детайли с времето и етапите, в които трябва да се случат 
нещата, просто не е толкова спешно и належащо точно днес да нарушим закона. 
Утре, други ден, някой може да го оспори и да стане много, много по-сложно. И 
в тази връзка съответно ние искаме да ви предпазим, за да може да тръгнат 
нещата, да спазим закона така, както е. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Да отговоря. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Имате думата, да. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Благодаря за загрижеността, г-н Сабрутев. Първо, защо 
се влачи, както казахте. Процедурата още от предишния Общински съвет е 
почнала по т. 19, което така е решено. Има такъв момент. От всички общини, 
които са почнали, Община Смолян е най-напред. Това е факт, който и министъра 
може да го потвърди. Но защо се е забавил?! Имаше големи спорове между 
различните министерства, защото се смениха доста министри и доста 
правителства и Европейската комисия. Европейската комисия имаше едни 
изисквания, Асоциацията след това я намесиха, че трябва да бъде направена, 
така че Общината сме направили всичко, което е по силите, но извън нас се 
забавиха нещата. И пак казвам, по тази точка 19, по тази процедура, по която са 
тръгнали 10 общини, не обвинявам предишния Общински съвет преди 2011 г., 
но така се е решило, така са тръгнали. Ние сме най-напред от всички. Законът 
няма как да бъде нарушен, защото в миналогодишния бюджет има 2 000 000 за 
отчуждаване. Тоест няма опасност да нарушим закона. Искам да ви успокоя, за 
което. Уважавам всеки общински съветник и аз не мога да кажа от трибуната 
дали ще бъде приет или неприет бюджета. Това е на съвестта на всеки лично. 
Така че тия изявления, още миналия път Топов каза, че ще бъде приет, сега 
други казват. Аз не бих си позволил и не мога да коментирам дали ще бъде 
приет бюджета. А тука в точката бенефициент, много добре е описано, е „ВиК“. 
Това е последното нещо, което Общината на този етап може да направи за 
проекта. Така или иначе бенефициент ще бъде „ВиК“. Но се забавят наистина 
вече много нещата. И както и г-н Кръстанов вчера спомена, имате и връзки в 
Министерството, питайте да видите, че наистина е належащо. Не е презумица, че 
сега сме решили. Бенефициент ще бъде „ВиК“, но всичко това е в полза на 
гражданите на Смолян. Така че всеки си решава по съвест. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Да. Уважаеми колеги, г-н Безергянов. 
АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Уважаеми г-н кмет, уважаеми г-н председател на 
Общинския съвет, уважаеми колеги общински съветници! Аз не виждам как по-
точно с тези свои действия, с учредяване на тези вещни права ще нарушим 
закона и по-точно Закона за публичните финанси. Както каза и г-н кмета, ние 
спокойно работим с 1/12 от миналогодишния бюджет, тъй че апелирам и 
подкрепям изказването на г-жа Гаджева да не оставаме на втори план и 
евентуално, както каза и г-н Мелемов, не се знае какво ще се случи с бюджета. С 
най-искрени чувства и с това да се случват тези инфраструктурни проекти, и 
наистина да работим за благоденствието и благополучието на хората, би 
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следвало да не се притесняваме. Считам, че няма да бъде нарушен закона и 
спокойно можем да направим тези разходи, които са предвидени. Благодаря. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря, г-н Безергянов. Уважаеми колеги, още 
желаещи да вземат участие в дискусията? Не виждам желаещи да се изкажат. Г-н 
Топов, имате думата.„ 
ФИЛИП ТОПОВ: Уважаеми г-н председател. Вземам думата не че поемам 
ангажимент и бях споменат от кмета, че бюджетът ще бъде приет. След 
публичното обсъждане се надявам да бъде приет. Вземам думата да оповестя и 
моля да отразите в протокола, че не вземам отношение и няма да гласувам по 
тази точка. 
(От залата: Конфликт на интереси.) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Няма да участвате в гласуването. 
ФИЛИП ТОПОВ: Няма да участвам в обсъждането на тази точка и няма да 
участвам в самото гласуване. Конфликт на интереси. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви. Да, г-н Стоян Иванов. 
СТОЯН ИВАНОВ: И аз преценявам, че съм в конфликт на интереси и аз също 
няма да участвам в гласуването. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви, г-н Иванов. За протокола, уважаемите 
общински съветници г-н Филип Топов и г-н Стоян Иванов няма да участват в 
обсъждането и гласуването по тази точка от дневния ред, със съответните техни 
мотиви, които бяха оповестени тук в залата. Моля колеги, има ли други желаещи 
да вземат отношение? Не виждам. Моля общинските съветници, които са 
съгласни да прекратим разискванията, да гласуват. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 24, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: С 24 „за“, без „против“ и „въздържали се“, 
прекратихме разискванията. По същество имаме предложение от ръководителя 
на група и председател на комисия г-н Кирил Хаджихристев, за отлагане на тази 
точка от дневния ред за заседанието, на което ще гледаме бюджета на общината. 
Правилно ли го формулирах, г-н Хаджихристев? Гласуваме най-напред него, в 
съответствие с изискванията на нашия правилник. Така че моля да се 
концентрираме, колеги. Моля общинските съветници, които са съгласни с 
отлагане обсъждането и произнасянето по тази точка от дневния ред за 
следващото заседание, на което ще се обсъжда и бюджетът на Община Смолян, 
да гласуват. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 11, „ПРОТИВ“ – 13, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: С 11 „за“, 13 „против“ и без „въздържали се“, 
предложението на г-н Хаджихристев не се приема. Гласуваме основното 
предложение поименно. 
 
Поименно гласуване на проекта за решение по т. 22 от дневния ред: 

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

 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Моля, обявете резултата. 
(Виолета Бояджиева: 13 „за“, „ против“ няма, „ въздържали се“ 11.) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: 13 „за“, без „против“, с 11 „въздържали се“, проектът 
за решение не се приема. 

 
Общинският съвет поради неизпълнено условие на чл.27, ал.4 във връзка с 

чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация прие 

 
Р Е Ш Е Н И Е  

№ 504 
 

Не приема проекта за решение по докладната записка относно възмездно 
придобиване от община Смолян на ограничени вещни права - права на 
прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата 
инфраструктура през чужди имоти за изграждане на линеен обект: „Интегриран 
воден проект на агломерация град Смолян”, ведно с допълнително разработени 
клонове.  
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ПО ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Приемане на 
годишния отчет и баланса за 2016 г. на „УЧЕНИЧЕСКО И СТОЛОВО 
ХРАНЕНЕ“ – ЕООД гр. Смолян, ЕИК: 120506497. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: И така колеги, към т. 23 преминаваме. Докладна 
записка от Председателя на Общинския съвет във връзка с приемане на 
Годишния отчет и баланса за 2016 година на „УЧЕНИЧЕСКО И СТОЛОВО 
ХРАНЕНЕ“ – ЕООД, гр. Смолян. Миналият път не обсъдихме и не приехме 
решение по тази точка, защото в залата отсъстваха представители на 
управителното тяло, по-точно на „УЧЕНИЧЕСКО И СТОЛОВО ХРАНЕНЕ“ 
ЕООД. От общинския съветник г-н Сабрутев беше изискана една допълнителна 
справка, относно тенденциите на развитие на дейността през последните 2-3 
години. Мисля, че тази справка е предоставена. Но преди това ви моля като 
общински съветници, да се произнесете по ръководството на заседанието по т. 
23, тъй като докладва председателя на Общинския съвет. Моля за предложения, 
колеги, кой да ръководи заседанието по т. 23. Г-н Топов, заповядайте. Имате 
думата. 
ФИЛИП ТОПОВ: Предлагам Костадин Василев. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Г-н Василев? Няма да имате против. Има ли други 
предложения, да попитам най-напред?  
(От залата: Няма, няма.) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Няма. Моля общинските съветници, които са 
съгласни колегата Костадин Василев да ръководи заседанието, да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 25, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Заповядайте, г-н Василев. Очевидно мнозинство. 
КОСТАДИН ВАСИЛЕВ: Уважаеми колеги, постъпила е докладна от 
председателя на Общинския съвет – г-н Кръстанов, относно приемане на 
годишния отчет и баланса за 2016 г. на „УЧЕНИЧЕСКО И СТОЛОВО 
ХРАНЕНЕ“ – ЕООД гр. Смолян. Г-н Кръстанов, има ли нещо да допълните 
относно докладната, която е пред нас? 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Уважаеми колеги, единствено обстоятелството, че 
миналия път поради болнични и други здравословни проблеми нямаше кой да 
докладва, нямаше кой да отговори на евентуални въпроси. Управителното тяло 
на „УЧЕНИЧЕСКО И СТОЛОВО ХРАНЕНЕ“ участва в заседание на комисиите 
и там бяха дадени съответните отговори и обяснения, които бяха наложителни. 
Но на самото заседание на Общинския съвет отсъстваха и това е причината да я 
гледаме днес специално. 
КОСТАДИН ВАСИЛЕВ: Благодаря. Откриваме дискусия, уважаеми колеги. Има 
ли някой да вземе отношение по докладната? Тук са и представители на 
„УЧЕНИЧЕСКО И СТОЛОВО ХРАНЕНЕ“ – ЕООД, нали така? Може и към тях 
да имате няколко въпроса евентуално, ако някой от колегите желае. Г-н 
Сабрутев, вие сте доволен от справката? 
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(Стефан Сабрутев, от място: Доволен съм.) 
КОСТАДИН ВАСИЛЕВ: В такъв случай да прекратим разискванията. Моля 
който е съгласен да прекратим разискванията, да гласува. 
(Виолета Бояджиева: 24 „за“, без „ против“ и „ въздържали се“.) 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 24, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 
КОСТАДИН ВАСИЛЕВ: Благодаря, г-жо Бояджиева. Обявихте резултата. Сега 
по докладната. Който е съгласен с така предложената докладна от г-н Кръстанов, 
моля да гласува. Обявете резултата, г-жо Бояджиева, ако обичате. 
(Виолета Бояджиева: 24 „за“, без „ против“ и „ въздържали се“.) 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 24, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 
КОСТАДИН ВАСИЛЕВ: С 24 „за“, без „против“ и „въздържали се“, докладната 
се приема. Благодаря! 
 

Общинският съвет на основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.137, ал.1, т.3 и във 
връзка с чл.147 от Търговския закон, и чл.35, т.3 от Наредбата за условията и 
реда за упражняване на правата на собственост на общината в търговските 
дружества с общинско участие и общински предприятия прие 

 
Р Е Ш Е Н И Е  

№ 505 
 

1.  Приема  ГФО и баланса на „Ученическо и столово хранене” ЕООД-
Смолян за 2016 година. 

2. Задължава Управителя на дружеството да предприеме действия в 
предвидените съгласно Закона за Търговския Регистър, Търговския закон, 
Закона за счетоводството и учредителния акт на дружеството правни и 
фактически действия по вписване на годишния финансов отчет и баланса на 
дружеството за 2016 година в Търговския регистър при Агенция по вписванията. 

3. Остатъчната печалба в размер на 2 811.79 лева се предоставя на 
дружеството, като „Други допълнителни резерви“ за покриване на „Загуби от 
минали години“. 
 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви, г-н Василев. Преминаваме, уважаеми 
колеги, към последната точка от нашия дневен ред – 24. 

 
 

ПО ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Удостояване на 
Петър Янев със званието „Почетен гражданин на Смолян”. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Докладна записка от кмета на общината относно 
удостояване на Петър Янев със званието „Почетен гражданин на Смолян“. 
Имате думата, г-н кмете. 
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НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Един от най-популярните български родопски 
фолклорни музиканти, дългогодишния оркестрант във Фолклорен ансамбъл 
„Родопа – Смолян“, превърнал се в негово представително лице, а по-късно и 
изпълняващ длъжността „директор“, гайдарят Петър Янев навършва тази година 
50 години. По този повод и за неговата активна и ползотворна професионална и 
обществена дейност, за приноса му и заслугите за развитието и укрепването на 
културните традиции в Община Смолян, от името на Комисията по отличията, 
предлагам Петър Янев да бъде удостоен с най-високото отличие на Общината – 
званието „Почетен гражданин на Смолян“. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви. Откривам дискусия, уважаеми колеги. 
Искам само да отбележа предварително, според нашия правилник се гласува 
тайно. И след малко, след дискусията, ще организираме тайното гласуване. Но 
дискусията е явна. Имате думата, г-н Топов. 
ФИЛИП ТОПОВ: Уважаеми колеги, аз няма какво да се спирам върху заслугите 
на г-н Янев. Той заедно с Валя Балканска са емблемата на Родопите. Съвсем 
заслужено предложение, съвсем навременно предложение. Защото правим 
почетни граждани и раздаваме плакети на хора, които са прехвърлили 
значително средната възраст и човек не може да му се порадва на това отличие. 
Затова приканвам и призовавам всички колеги да гласуваме „за“ това 
предложение на кмета. Използвам, че съм взел думата, г-н председател, ако 
обичате малко внимание, уважаеми общински съветници, кметове и кметски 
наместници, някой ако е забравил, днес в 17:30 часа е обсъждането на проекта за 
бюджет. Заповядайте всички в залата! 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви, г-н Топов. Други желаещи да се 
изкажат по предложението за удостояване на Петър Христов Янев със званието 
„Почетен гражданин на Смолян“? Ние всъщност имаме много висока 
концентрация като цяло на почетни граждани в Ансамбъл „Родопа“. Разбира се, 
и в корпуса, който е напуснал вече поради навършване на възраст. Там имаме 7-
8 души вече почетни граждани, така че един заслужил гайдар има място, разбира 
се. Има ли желаещи, колеги? Не виждам. Моля общинските съветници, които са 
съгласни да прекратим разискванията, да гласуват. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 25, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Остава, уважаеми колеги, процедура да изберем 
комисия, която да проведе тайното гласуване. Моля за предложения. Имате 
думата, г-н Василев. 
КОСТАДИН ВАСИЛЕВ: Предлагам Милен Журналов. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря. Други предложения? Г-н Топов, имате 
думата. 
ФИЛИП ТОПОВ: Предлагам г-жа Гаджева и г-жа Мариана Сивкова. 
(Виолета Бояджиева: Г-жа Сивкова я няма.) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Г-жа Сивкова не я забелязвам в залата. Моля да 
направите, ако желаете разбира се, друго предложение. 
ФИЛИП ТОПОВ: Г-жа Анита Чолакова. 
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ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Да. Уважаеми колеги, има три предложения. Общо 
взето, досега нашата практика показва, че трима души е бил оптималният състав 
като численост на комисията. предлагам на вашето внимание и правя формално 
предложение Комисията по тайното гласуване да се състои от трима души. Има 
ли други предложения? Няма. Моля общинските съветници, които са съгласни 
комисията да бъде тричленна, да гласуват. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 25, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: С 25 „за“ одобрихме числения състав на комисията. 
Има ли други предложения по персоналния състав все пак да попитам? Не 
виждам. Моля общинските съветници, които са съгласни да изберем г-н Милен 
Журналов, г-жа Анита Чолакова и г-жа Екатерина Гаджева за членове на 
комисията, да гласуват. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 24, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: С 24 „за“, избрахме персоналния състав на 
комисията. Моля колегите да заемат местата си тук отпред, на мястото, което е 
определено за тайно гласуване, да получат материали и да организират 
гласуването, като между тях изберат и председател на комисията или колега, 
който да докладва. Заповядайте, колеги. 
(Членовете на Комисията за провеждане на избора заеха местата си на 
трибуната и се запознаха с бюлетините и списъците за гласуване. След това 
съветниците пристъпиха към тайно гласуване за удостояване на Петър 
Христов Янев със званието „Почетен гражданин на Смолян”.) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: За протокола, обявявам край на гласуването. Моля 
Комисията да пристъпи към преброяване на бюлетините.  

Уважаеми колеги общински съветници, предоставям думата на г-н Милен 
Журналов, председател на Комисията. 
МИЛЕН ЖУРНАЛОВ: Благодаря ви, г-н председател! Уважаеми колеги, след 
проведен таен вот относно точката по награждаване на г-н Петър Янев, 
резултатите от гласуването са следните. Гласували 25 общински съветници. 
действителни гласове 24. Един празен. Гласували „за“ – 24 гласа. Общинският 
съвет след проведено тайно гласуване на основание чл. 21, ал. 1, т. 22 и ал .2 от 
ЗМСМА и Раздел І, чл. 1, чл. 2, чл. 3, чл. 4 и чл. 9 от Правилника за отличията на 
Община Смолян реши:  

1. Удостоява Петър Христов Янев със званието “Почетен гражданин на 
Смолян”. 

2. Възлага на Кмета на Общината или на упълномощено от него лице да 
връчи наградата на Петър Христов Янев при подходящ случай.  

3. Възлага на Кмета на Общината или на упълномощено от него лице да 
впише награждаването на Петър Христов Янев в Почетната книга на 
Общината. 

Благодаря ви, колеги! 
(Ръкопляскания). 
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Общинският съвет след проведено тайно гласуване на основание чл. 21, 
ал. 1, т. 22 и ал .2 от ЗМСМА и Раздел І, чл. 1, чл. 2, чл. 3, чл. 4 и чл. 9 от 
Правилника за отличията на Община Смолян прие 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
№ 506 

 
1. Удостоява Петър Христов Янев със званието “Почетен гражданин на 

Смолян”. 
2. Възлага на Кмета на Общината или на упълномощено от него лице да 

връчи наградата на Петър Христов Янев при подходящ случай.  
3. Възлага на Кмета на Общината или на упълномощено от него лице да 

впише награждаването на Петър Христов Янев в Почетната книга на Общината. 
 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви, уважаеми г-н Журналов. Уважаеми 
колеги, поради изчерпване на дневния ред, закривам днешното заседание на 
Общински съвет – Смолян. Моля всички общински съветници, присъстващи 
кметове, граждани и гости, да имат предвид, че в 17.30 часа тук, в тази зала, ще 
се проведе общественото обсъждане на проекта за бюджет на Община Смолян за 
2017 година. Благодаря ви! До скоро! 
 
(Заседанието на Общинския съвет беше закрито в 16.10 часа.) 
 
 
 
 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ 
Председател на Общински съвет – Смолян 
 
 
 
Изготвил протокола,  
Анелия Кехайова – гл. специалист 
в сектор „ Административно обслужване” към Дирекция АИО и ОМП 
 
 


