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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 
№ 27 

 
Днес, 27.07.2017 година, от 10.00 часа, в заседателната зала на Община 

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

Присъстваха: 23 общински съветника. 
Отсъстваха: Данчо Киряков, Илия Томов, Мария Семерджиева, Милен 

Журналов, Славка Каменова и Стефан Сабрутев. 
Заседанието беше открито и ръководено от председателя на Общинския 

съвет – Димитър Кръстанов. 
 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ – председател на Общински съвет - Смолян: 
Уважаеми съграждани, уважаеми госпожи и господа общински съветници, 
уважаеми г-н кмете, уважаеми кметове на населени места и гости! В залата 
присъстват 18 общински съветници, имаме необходимият кворум. Откривам 
заседанието на Общинския съвет. Искам да ви уведомя, че са постъпили 
заявления за отсъствия по уважителни причини от общинските съветници Данчо 
Киряков, Илия Томов, Мария Семерджиева, Милен Журналов, Славка Каменова 
и Стефан Сабрутев. Във връзка с отправеното питане към кмета на общината от 
групата на БСП, внесено от г-н Михаил Генчев, уведомявам заседанието на 
Общинския съвет, че г-н кмета ще отговори на това питане на следващото 
заседание на Общинския съвет, възползвайки се от правото си, което се съдържа 
в Правилника за организация и дейността на Общинския съвет и 
взаимодействието му с общинската администрация, да отложи отговора на 
питането за следващо заседание. Едновременно с това, във връзка с чл. 72, ал. 2 
от нашия правилник по т. 1 има записал се гражданин за вземане на отношение, 
а именно това е д-р Димитър Пампоров. Той се намира тук, в залата. Преди 
заседанието, лично при мен пристигнаха известни общественици от кв. Райково 
на нашия град – г-н Васил Игнатов и д-р Проданов, които много тревожно 
поставиха въпроса за състоянието на зелената екосистема в града и в 
крайградските зони, от гледна точка на съхненето на част от насажденията от 
бял бор. Аз поех пред тях ангажимента да информирам затова Общинския съвет 
и г-н кмета, и от гледна точка на решенията, които сме приели на миналото 
заседание във връзка с действията на нашата местна общност по този въпрос, да 
ги уверя, че ще направим всичко възможно, разбира се, това е държавен въпрос, 
да съдействаме и да предприемем онези наши конкретни ангажименти и 
задължения, които са целесъобразни, за да се реши този въпрос. Изключително 
тежък, изключително сложен и значително забавен за решаване във времето, 
безспорно. И така, уважаеми колеги. Пристъпваме към обсъждане на проекта за 
дневен ред, който ви е раздаден предварително и за който е уведомена и цялата 
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ни общественост и медиите. Моля за отношение, за становища и изказвания. 
Имате думата, уважаеми г-н Топов. 
ФИЛИП ТОПОВ: Уважаеми г-н председател, уважаеми колеги общински 
съветници, уважаеми граждани! Ще помоля председателя на Общинския съвет 
да прикани присъстващите в залата граждани с едноминутно мълчание да 
почетем паметта на Велин Фиданов, бившия председател на Общински съвет – 
Баните. Все пак изразяваме едно отношение към институцията Общински съвет 
и конкретно към личността Фиданов. Лека му пръст! 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Уважаеми колеги, уважаеми съграждани, уважаеми 
гости! Моля със ставане на крака и с едноминутно мълчание да почетем паметта 
на Велин Фиданов. 
(Всички присъстващи в залата станаха на крака, за да почетат паметта на 
Велин Фиданов – председател на Общински съвет – Баните.) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви! Благодаря ви, уважаеми г-н Топов за 
напомнянето! И така, уважаеми колеги, по дневния ред, по проекта. Имаме също 
така един неприятен случай. Вносителят на искането за безвъзмездно 
предоставяне на помещение общинска собственост във връзка с внесената от г-н 
кмета докладна записка по точка от предварителния дневен ред 22-ра, е починал 
вчера. Това е областният координатор на Национално движение „Равноправие, 
единство и достойнство“ и в тази връзка, тъй като ние искахме да проведем 
предварителен разговор с него за конкретни разяснения по искането за това 
безвъзмездно предоставяне, се установи, че той е починал. Аз бих помолил и 
мисля, че е редно г-н кмета да оттеглим тази докладна записка, да се установят 
конкретните факти и обстоятелства, които ще изяснят проблема и ако се яви 
представител на областното ръководство на това сдружение, тогава да 
пристъпим към неговото внасяне и обсъждане в Общинския съвет по реда, 
предвиден в закона.  
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Оттеглям я, да. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви, г-н кмете. Нека да отбележа, че както и 
досега, запазваме номерацията на конкретните точки от дневния ред, така, както 
е отбелязано това в предварително раздадения проект за дневен ред. Така че да 
не се получават някакви разминавания и да не настъпва объркване. Виждам, че 
още общински съветници пристигнаха на заседанието и заеха местата си в 
залата. Така че нещата от гледна точка на кворума се затвърждават. Има ли 
становища, уважаеми колеги, по проекта за дневен ред? Не виждам. Моля 
общинските съветници, които са съгласни да прекратим разискванията по 
проекта за дневен ред, да гласуват. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 22; „ПРОТИВ“ – 0  „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: С 22 „за“, без „против“ и „въздържали се“, 
прекратихме разискванията по проекта за дневен ред. Гласуваме самия дневен 
ред с корекцията, която беше направена с оттеглянето на точка 22. Моля 
общинските съветници, които са съгласни с проекта за дневен ред, да гласуват. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 21; „ПРОТИВ“ – 0  „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 1. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: С 21 „за“, без „против“ и 1 „въздържал се“, приехме 
проекта за дневен ред.  
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Д Н Е В Е Н   Р Е Д:  
 

1. Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 за 
осигуряване на обществения ред на територията на община Смолян, 
приета с Решение № 64 от 18.02.2016 г., изм. с Решение № 202 от 
15.06.2016 г, изм. с Решение № 348 от 16.12.2016 г. на Общински съвет – 
Смолян. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
 

2. Предложение за включване на общински детски градини и училища в 
Списък със средищните детски градини и средищните училища за  
учебната 2017/2018 година 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
 

3. Предложение за включване на общински детски градини и училища в 
Списък със защитените детски градини и защитените училища за учебната 
2017/2018 година 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
 

4. Определяне позицията на община Смолян при участието й в извънредно 
заседание на Общото събрание на Асоциацията по В и К на обособена 
територия Смолян. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
 

5. Обезпечаване на авансово плащане по договор за безвъзмездна помощ                
№ BG16RFOP001-1.022-0001-C01, проект „Ремонт и рехабилитация на 
улици, тротоари, надлези, пешеходни алеи и детски площадки за 
подобряване на градска среда на гр. Смолян“ , финансиран от 
Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, по процедура за 
директно предоставяне № BG16RFOP001-1.022 „Изпълнение на 
интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – 
Смолян“ част от процедура № BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на 
интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 - 2020“.   

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
 

6. Обезпечаване на авансово плащане по договор за безвъзмездна помощ                
№ BG16RFOP001-1.022-0002-C01, проект „Обновяване на енергийната 
ефективност на образователна инфраструктура в гр. Смолян“ , 
финансиран от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, по 
процедура за директно предоставяне № BG16RFOP001-1.022 „Изпълнение 
на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – 
Смолян“ част от процедура № BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на 
интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 - 2020“. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
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7. Одобряване на промени в актуализираната средносрочна бюджетна 
прогноза за периода 2018 – 2020 година на Община Смолян. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
 

8. Допълнение на списъка на длъжностите и на лицата за 2017година, които 
имат право на транспортни разходи 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
 

9. Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за 
регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 02782.2.108 в 
местност „Гераница”, землище с. Горна Арда. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
 

10. Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за 
регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 49014.16.406 
в местност „Общината”, землище с. Момчиловци. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
 

11. Продажба на самостоятелен обект с идентификатор 67653.915.333.1.8 и 
самостоятелен обект с идентификатор 67653.915.333.1.9, находящи се в 
сграда с идентификатор 67653.915.333.1, разположена в поземлен имот с 
идентификатор 67653.915.333, Урегулиран поземлен имот І – Редакция, 
кв. 155 по ПУП на гр. Смолян, община Смолян по  реда на чл. 35, ал. 1 от 
Закона за общинската собственост и чл. 45, ал. 1 от Наредбата за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество чрез 
публични търгове с тайно наддаване                  

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
 

12. Продажба на Поземлен имот с идентификатор 67653.925.507, Урегулиран 
поземлен имот Х-925.305-БКТП, кв.107 по плана гр. Смолян, кв. Устово, 
община Смолян по  реда на чл.35, ал.1 от Закона за общинската 
собственост и чл.45, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление 
и разпореждане с общинско имущество чрез публичен търг с тайно 
наддаване                  

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
 

13. Сключване на предварителен договор по реда на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от 
ЗУТ за част от поземлен имот с идентификатор 69345.100.110 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
 

14. Промяна на действащия ПУП – присъединяване на част от улична 
регулация, кв.24 по плана на с. Полковник Серафимово, общ. Смолян. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
 

15. Изразяване на съгласие за ползване на каптиран естествен извор, 
разположен в поземлен имот с идентификатор 49014.18.5209, собственост 
на община Смолян, с начин на трайно ползване: пасище, трайно 
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предназначение на територията: земеделска по кадастрална карта на с. 
Момчиловци, местност „Имаретдере“, община Смолян. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
 

16. Изкупуване на недвижим поземлен имот с идентификатор 67653.918.144 
по кадастралната карта на гр. Смолян на основание чл.199 от ЗУТ във 
връзка с чл. 33 от ЗС. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
 

17. Отдаване под наем чрез публично оповестен конкурс по реда на Закона за 
общинската собственост на поземлен имот публична общинска 
собственост с идентификатор 67653.1.669 по кадастрална карта на гр. 
Смолян   

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
 

18. Отдаване под наем на части от имоти общинска собственост с 
предназначение лекарски и стоматологични кабинети  по селата на 
територията на Община Смолян по реда на Закона за общинската 
собственост. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
 

19. Отдаване под наем  чрез публичен търг с тайно наддаване на общински 
терен  за поставяне на временни преместваеми - увеселителни съоръжения 
по реда на чл. 56 от Закона за устройство на територията, Закона за 
общинската собственост и Наредбата за определянето и 
администрирането на местните такси и цени на услуги в община Смолян. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
 

20. Отдаване под наем на общински терени за поставяне на преместваеми 
обекти по одобрена схема по реда на чл. 56 от Закона за устройство на 
територията и Закона за общинската собственост на Държавно 
Предприятие „Български спортен тотализатор“ 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
 

21. Изменение и допълнение на Решение № 228/28.07.2016 г. за предоставяне 
на безвъзмездно право на ползване на сгради – на читалищата на 
територията на община Смолян. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
 

22. Предоставяне на безвъзмездно право на ползване на Национално 
Движение Равноправие, единство, достойнство, помещение частна 
общинска собственост по реда на Закона за общинската собственост. - 
ОТТЕГЛЕНА 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
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23. Отдаване на земеделска земя от общинския поземлен фонд на Община 
Смолян, с начин на трайно ползване – храсти, неизползвана повече от две 
стопански години, находяща се в землището на с. Турян, под наем без 
търг или конкурс, на основание чл. 24а, ал. 6, т. 2 от Закона за 
собствеността и ползването на земеделските земи. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
 

24. Даване на съгласие за извършване на изграждане на временен горски път в 
имот № 53792.3.142 – общинска частна собственост, вид територия - 
горска, НТП – иглолистна гора, с площ – 610336 кв. м., местност 
„Могилата – Шенев чучур“, землище на с. Орешец, общ. Смолян, на 
основание чл. 12, ал. 2, т. 5 от Наредба №5 от 31.07.2014 година за 
строителството в горските територии, без промяна на предназначението 
им. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
 

25. Ново обсъждане и произнасяне по искането на разрешение за изработване 
на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване на 
поземлен имот с идентификатор 14605.9.74 в местност „Орничето”, 
землище с. Гела. 

 ДОКЛАДВА: Инж. Д. Кръстанов – Председател на ОбС 
 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Преминаваме, уважаеми колеги, към реализация на 
току-що приетия от нас дневен ред. 
 
ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Проект на Наредба за изменение и 
допълнение на Наредба № 1 за осигуряване на обществения ред на 
територията на община Смолян, приета с Решение № 64 от 18.02.2016 г., 
изм. с Решение № 202 от 15.06.2016 г, изм. с Решение № 348 от 16.12.2016 г. 
на Общински съвет – Смолян. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Докладна записка от кмета на общината във връзка с 
проект за изменение и допълнение на Наредба № 1 за осигуряване на обществен 
ред и т. н., на територията на общината, приета с решение от февруари 2016 
година, изменена и допълнена през юни 2016 г. и през декември 2016 г. на 
Общинския съвет. Имате думата, уважаеми г-н кмете!  
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Уважаеми госпожи и господа общински съветници, 
колеги кметове, граждани. Причината налагаща приемането на този проект за 
изменение и допълнение на Наредба № 1 е съгласуването й със Закона за 
управление на етажната собственост и Закона за защита от шума в околната 
среда, както и настояването на собственици и ползватели на заведения за 
хранене и развлечения, находящи се в многофамилни жилищни сгради и сгради 
със смесено предназначение. Знам, че има дебат. Точно това е в прерогативите 
на Общинския съвет да приема такова изменение. От една страна само искам да 
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добавя това, че ако се измени работното време до 23 часа, това не значи, че 
трябва да се вдига шум. Това са различни неща. Много колеги ме занимаваха с 
този въпрос, че ще се вдига шум. Това си е отделно и никой няма право да вдига 
шум късно вечерта. В крайна сметка Общинският съвет да прецени. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви, г-н кмете! Имате думата, уважаеми 
колеги. Откривам дискусия. Заповядайте! Г-н Кирил Хаджихристев, 
ръководител на групата на КРОС. 
КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: Уважаеми г-н председател, уважаеми г-н кмет, 
уважаеми кметове на населени места, колеги! За да се предприеме промяна на 
наредба, аз мисля, че трябва да има много основателни факти и събития, които 
Общинския съвет да ги прецени и тогава да приеме промяната. Още повече, че 
Наредба № 1 е променена последно на 18 февруари 2016 година. Тя беше 
разгледана от комисия, която направи предложенията и бе прието, че 22 часа е 
съвсем нормален час да приключат работа питейните заведения и да се спази и 
нивото на шума след този час. Така че след дискусия в нашата Комисия по 
законност и обществен ред се взе решение, че изразяваме отрицателно 
становище относно промяната, която се предлага. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви, г-н Хаджихристев! Искам само да 
отбележа за публиката, че вие сте председател и на Комисията по законност и 
местно самоуправление, обществен ред и сигурност. Други желаещи да вземат 
отношение? Уважаеми колеги, може би сега е моментът да предоставя думата и 
на предварително записалия се гражданин д-р Димитър Пампоров. Имате ли 
готовност, д-р Пампоров? Ако обичате, заповядайте на микрофона. 
Д-р ДИМИТЪР ПАМПОРОВ – гражданин: Уважаеми г-н кмете, уважаеми г-н 
председател, уважаеми дами и господа общински съветници! Обръщам се от 
тази трибуна като потърпевш от едно такова заведение. За да си придобиете по-
голяма представа искам да си представите всяка нощ купон под вашата спалня и 
под вашата детска, който е 7 дни в седмицата, 365 дни в годината, и да не 
можете да направите нищо. Аз бях потърпевш на едно такова нещо и 
благодарение на Наредба № 1 за обществения ред се възвърна реда и 
спокойствието в моя дом. С предложеното изменение до 23 часа и с второто 
изменение, което е с удължаване на работното време по желание на 
собствениците на такива заведения след решение на Общото събрание на 
етажната собственост, може да се удължи това работно време и до 24 часа. 
Направих си труда да прочета наредби в други градове в България за 
обществения ред и установих, че там също е 22 часа, което е общоприета норма 
мисля за цяла България. Дори в София са стигнали по-напред, която е столицата 
на България, като там разрешеното работно време на такива заведения в 
жилищни сгради е ограничено от 8.00 часа сутринта до 14.00 часа следобед и от 
16.00 часа следобед до 22.00 часа вечерта. Което мисля, че е една добра норма, за 
да се осигури спокойствието на живущите. Другото, което ме притеснява е какво 
налага точно в този момент тази промяна? Според вносителите това е искането 
на няколко собственика на заведения – такива, които са в жилищни сгради в 
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Смолян. Искам да попитам, редно ли е, за да могат да спечелят малко повече 
пари за един час удължено или за два часа работно време тези хора, да се 
наруши спокойствието и съня на стотици граждани в гр. Смолян? Благодаря ви! 
(Филип Топов, от място: Бихте ли казали къде живеете?) 
ДИМИТЪР ПАМПОРОВ: Аз живея на ул. „Дичо Петров“ № 15, над бившия 
ресторант „Витошка“, сега „At HOME bar and dinner“, който в момента се дава 
под наем, като наемател може да стане всеки. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви, д-р Пампоров. Благодаря и за това, че 
се вместихте във времето, което се полага по правилник. Уважаеми колеги, 
продължаваме дискусията. Г-н кмете, имате думата. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Аз искам отново да подчертая, че относно шума, 
наистина никой няма право, независимо дали до 22.00 или 23.00 часа, никой 
няма право да нарушава спокойствието. В Пловдив, в Банско, до 23.00 часа е 
разрешено. Пак казвам, туристически град, но общинските съветници ще вземат 
решение. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Продължаваме дискусията. Имате думата, г-жо 
Гаджева. 
(Кирил Асенов, от място: Само да обявя, че аз съм в конфликт на интереси и по 
тази точка няма да гласувам.) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви! Г-н Кирил Асенов от място заяви своя 
конфликт на интереси и няма да участва в обсъжданията и в гласуването. Имате 
думата, г-жо Гаджева. 
ЕКАТЕРИНА ГАДЖЕВА: Уважаеми г-н кмет, уважаеми г-н председател на 
Общински съвети, колеги съветници, кметове на населени места! Първо искам 
да кажа, че напълно подкрепям казаното от д-р Пампоров, че всеки гражданин 
има право на чиста, здравословна, лишена от шум околна среда, вибрации. И 
това освен гражданска позиция, така е и служебен ангажимент. От друга страна, 
говорейки по конкретната точка и явно спирайки се на конкретно заведение, 
всъщност ние бягаме от общото. Всъщност, ако ние погледнем гр. Смолян като 
град и по главната улица се разходим, почти всичките вървежни заведения в 
града са в жилищни територии, в жилищни блокове. Няма да ги изреждам. Така 
вървейки по бул. „България“ през пешеходната зона, може да се сетите. Тези, 
които не са в жилищни територии, са на 5 метра, направих си труда сутринта да 
погледна, от такива. Има един блок, който е как да кажа, на 2 метра от едното 
заведение, на 3 от другото и на 5 от съседното. Тоест такъв е града. Градът е с 
линеарна структура и навсякъде сме обкръжени от съседни заведения. Трябва да 
ви кажа, че заведенията по главната улица и тези в жилищните зони, до сега не 
ми се е случвало, и работното време не им е такова, че да е до 22.00 часа. В такъв 
случай не мога да преценя как е прилагана наредбата. В същото време ние имаме 
изискване да въведем наредбата в синхрон със закона. Защото по време на 
нашата комисия не се изрази отрицателно становище, но г-н Топов загатна, че 
има несъответствие в законодателството. В тази връзка направих проверка със 
Закона за защита на вредното въздействие на шума върху околната среда и 
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наистина там часа е определен като 23.00 ч. В Наредбата прави впечатление, че 
са предвидени и търговски обекти, което ще рече и нонстопи. Нонстопите знаете 
къде в града, също са в жилищни блокове.  Аптеките знаете къде са. Тази, която 
беше денонощната, и твърде често става на въпрос, че областен град нямаме 
денонощна аптека, тази, която беше денонощна, също беше в жилищен блок на 
главната улица. За съжаление такъв е града, такава е инфраструктурата, такива 
са възможностите. И така, оказва се, че някои заведения работят, защото няма 
жалби, а други не работят. И в същото време пак отправям и придържам се към 
това, което каза г-н Мелемов. Независимо в или извън работното време, 
наднормения шум и нарушаване на обществения ред е наказуемо и е предмет на 
контрол и проверки. Всеки вероятно, който живее в блок като мен, има и по-
шумни съседи. В непосредствена близост до нас се намира едно доста голямо 
заведение нощно, в което се правят много големи тържества, в блок е. Няма да 
го цитирам, няма да правим реклама или антиреклама на заведения, в което 
поради факта, че събира може би около 150 души, те като излезнат да пушат 
навън, все едно сме част от това тържество. Така че това може би е повсеместен 
въпрос и в момента някак си го решаваме на парче. И към отделно заведение, и 
към отделни жалби. Би трябвало да има общи принципи, защото се оказва в 
момента, че при действаща наредба, която е по-строга от закона, има различни 
правила в зависимост от различните собственици. Затова апелирам да имаме по-
общ поглед към всички заведения и съответно синхронизирани с националното 
законодателство. Защото законотворецът е стъпил на нещо. Стъпил е и на 
курортни градове, стъпил е и на безпокойство. А отново и аз казвам същото. 
Шумът, независимо дали е от производствен обект, от търговски обект, от 
питейно заведение или от шумни съседи, е наказуем и е предмет на 
допълнителна жалба. Пък всъщност не знам, дано наистина в Смолян има така 
вървежни заведения и дано да не безпокоят никой. Ще се радвам, ако наистина 
бизнесът е напреднал така, че да имаме успешно работещи заведения. Дано 
спазват обществения ред и дано имат нужната шумоизолация. Защото пак 
казвам, че едно от доста големите нощни заведения е в мазето на блок, в 
партерния етаж на блок. Нямам представа как се е прилагала наредбата, нямам 
представа колко акта има, но някак си оставам с убеждението, че се прилага 
нееднакво. Една разходка по главната ще ви убеди в същото, погледнете 
работните времена, които са на заведенията. Благодаря. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви, г-жо Гаджева. За информация на 
колегите общински съветници, на съвместното заседание на Комисията по 
ТУОС, на която е председател г-жа Гаджева, и на Бюджетната комисия, бяха 7 
„ за“ и 6 „въздържали се“. Виждате, че има така определено колебание при част 
от колегите, което е съвсем естествено. Други желаещи да вземат отношение? 
Заместник-кметът на Общината – г-н Марин Захариев. Имате думата. 
МАРИН ЗАХАРИЕВ – зам.-кмет на Община Смолян: Благодаря, г-н Кръстанов. 
Вземам думата в качеството си на ресорен заместник-кмет по темата и в едно 
много важно друго качество, което може би тука не стана ясно. Аз съм човекът, 
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който с делегирани права от кмета решавам глобите и издаваме наказателни 
постановления по актове на полицията по тази наредба. Аз мисля, че тука г-жа 
Гаджева много правилно се изказа. Наистина изместваме темата. Аз предлагам 
няколко неща. Действително в момента се оказва така, че при сега действащата 
наредба доста заведения са извън закона и то наистина доста работни заведения. 
Аптеките денонощни и бензиностанциите са извън закона, защото нямаме 
подадени от тях за удължено работно време. Аз мисля, че тука има две важни 
неща. Дали ще бъде до 22.00 или до 23.00 часа, нормалното, не удълженото, 
решете го, няма значение. Някъде е сезонно – лятото до 23.00, зимата до 22.00, 
както го решите. Две са другите неща за мен поне като гражданин, аз имам и 
малко дете от една страна, от друга страна ходя и по заведения. Първият 
проблем е, че полицаите, които съставят актове по тази наредба, нямат уред за 
измерване на шума. И аз тук предлагам, ако ми позволите, действително 
полицията знаем, че няма средства, да възложи Общинския съвет на Общината 
наистина да закупи един такъв уред. До колкото знам, не са много скъпи, за да 
може при съставяне на акт, констатиране на шума, този акт да не пада в Съда. 
Защото в момента се получава така, че отива полицая и пише акт, идва при мен, 
пиша му глоба, отива в Съда и не е удостоверено, не е съм пускал аз музиката. 
Знаем, че административнонаказателната отговорност е лична. Това е първият 
момент. Действително шумно ли е над нормите, които са държавно 
регламентирани? И вторият момент може би е вече за удължено работно време. 
Там знаем, че имаме и от полицията съгласувателно писмо. В момента сме 
написали в Наредбата, това е може би и пропуск на администрацията, със 
съгласието на собствениците. С колеги юристи може да разсъждаваме, това на 
всички ли означава, на половината ли, на 2/3. Ние затова предлагаме да се 
прилага Закона за управление на етажната собственост. Ако искате, да бъде с 
квалифицирано мнозинство, но е много сложно да бъде на всички собственици. 
Казвам и защо. За санирането знаете, блокове, в които човекът ще получи даром 
изолация, материали, дограми, но той е в Испания, в Англия, починал е, 
наследници, практически е много трудно ако имаме 40-50 апартамента, 50 
човека да са налични и да са съгласни. Това са за мен двете неща. Наистина да се 
удостовери шума със съответния уред, за да може ако е нарушил, заведението да 
си получи глобата, и второто е за решението при удълженото работно време. 
Иначе дали нормалното ще бъде 22.00 или 23.00, вие го решете. Но тия две неща 
за мен са важни. Благодаря! 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви, г-н Захариев! Има чисто технически 
аспект, правно технически да го наречем, една сложна комбинация. Ще отбележа 
само като човек, който се е занимавал с шум, вибрации, динамика на 
трептенията, че не толкова онзи шум, който се измерва на един метър от 
източника на звука, а шумовете в ниските честотни диапазони създават големи 
дискомфорти и проблеми за гражданите и въобще за човешкия организъм. Но 
това е друга тема. Дори да закупим уред за измерване на шума, никой не може да 
измери онези особени нискочестотни вибрации на басите в музикалните уредби 
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и които практически създават дискомфорт, но това е друга тема. Това е чисто 
технически аспект, който е много важен, тъй като има пряко отношение към 
биологическото възприемане на шума. Моля, уважаеми колеги, за становища, 
въпроси, за отношение. Продължаваме дискусията. Имате думата, г-н 
Хаджихристев. Вероятно като реплика, тъй като вече се изказахте. 
КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: Да, изказах се. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Имате думата за реплика. 
КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: Защото чух и други мнения и исках само да 
предложа, тъй като дискусията наистина е сериозна по този въпрос. Тази точка 
да бъде отложена за следващо заседание на Общински съвет за гласуване като 
вземем мнението и становището на Полицията. Тази, която контролира 
всъщност спазването на Наредбата. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Уважаеми колеги, по правилата, които всички ние 
следваме и които се съдържат в основния документ, който регламентира нашата 
дейност, току-що е направено предложение за отлагане на обсъждането по тази 
точка и за произнасянето от страна на Общинския съвет. Мога само да попитам 
има ли противно становище и да подложа на гласуване предложението, което е 
чисто процедурно, на г-н Хаджихристев? Има ли противно мнение? Иска ли 
някой да изкаже мнение противно? Не виждам. В такъв случай гласуваме 
процедурното предложение направено от г-н Кирил Хаджихристев да отложим 
обсъждането и произнасянето по тази точка от дневния ред с оглед на това да се 
потърси компетентно становище от страна на органите на МВР, които пряко 
контролират този процес. Моля общинските съветници, които са съгласни с 
предложението на г-н Хаджихристев за отлагане на обсъждане и произнасяне, да 
гласуват. Моля, обявете резултата, г-жо Бояджиева. 
(Виолета Бояджиева – гл. експерт в Дирекция АИО и ОМП: 21 „за“, „ против“ 
няма, „ въздържал се“ 1.) 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 21, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 1. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: С 21 „за“, без „против“ и с 1 „въздържал се“, приехме 
процедурното предложение за отлагане на обсъждането и произнасянето по тази 
точка от дневния ред. Моля общинската администрация да направи 
необходимото. Моля вносителя, за да получим компетентно становище на 
органите на МВР, които фактически контролират спазването на Наредба № 1 
пряко и тогава да проведем на следващо заседание обсъждането.  

 
Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация прие 
  

Р Е Ш Е Н И Е 
№ 540 

Отлага разглеждането на докладната записка относно проект на Наредба за 
изменение и допълнение на Наредба № 1 за осигуряване на обществения ред на 
територията на община Смолян за следващо заседание. 
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ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Предложение за включване на 
общински детски градини и училища в Списък със средищните детски 
градини и средищните училища за  учебната 2017/2018 година. 
   ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Уважаеми колеги, преминаваме към т. 2 от дневния 
ред. Докладната записка от кмета на общината. Предложение за включване на 
общински детски градини и училища в Списък със средищните детски градини и 
средищните училища за учебната 2017/2018 година. Имате думата, г-н кмете. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: В сила е нов нормативен акт за средищните детски 
градини и училища, Министерско постановление № 128 от 29.06.2017 г. за 
определяне на критерии за включване в Списъка на средищните детски градини 
и училища. Списъкът на средищните детски градини и училища се актуализира 
ежегодно по мотивирано предложение на Кмета на Общината, след решение на 
Общински съвет. Предложенията се внасят в Министерство на образованието и 
науката до 10 септември. Във връзка с гореизложеното в Общината са постъпили 
докладни записки и мотивирани предложения от директорите на детската 
градина в Търън, училището в Търън, Основното училище в Момчиловци и 
Основното училище в Арда за включване на посочените образователни 
институции в Списъка на средищните детски градини и училища за учебната 
2017/2018 г. Моля за вашето решение. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря, г-н кмете! Откривам дискусия, уважаеми 
колеги. Има ли желаещи да се изкажат по този въпрос? Становищата на 
постоянните комисии са положителни. Не виждам желаещи да вземат 
отношение. Гласуваме прекратяване на разискванията. Моля общинските 
съветници, които са съгласни, да гласуват. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 22, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: 22 „за“, без „против“ и „въздържали се“. 
Прекратихме разискванията. Гласуваме проекта за решение, основно 
предложение. Моля общинските съветници, които са съгласни, да гласуват. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 22, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: 22 „за“, без „против“ и „въздържали се“. Приехме 
решение по т. 2 от нашия дневен ред.  
 

Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на Кмета на 
Община Смолян – НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ, на основание  чл. 21, ал. 1, 
т. 23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и    
чл. 3, ал. 1 от ПМС № 128/29.06.2017 г. за определяне на критерии за включване в 
Списъка на средищните детски градини и училища прие 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

№ 541 
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1. Предлага на Министерство на образованието и науката в Списъка на 
средищните детски градини и училища за учебната 2017/2018 година да бъдат 
включени следните общински детски градини и училища на територията на 
Община Смолян: 

- Детска градина „Русалка“ – с. Търън 
- Основно училище „Стою Шишков“ – с. Търън 
- Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“ – с. Момчиловци 
- Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“ – с. Арда 

2. Възлага на Кмета на Община Смолян да внесе в Министерство на 
образованието и науката, в изискуемия по чл. 3, ал. 2 от ПМС № 128/ 29.06.2017 
г. срок, мотивирано писмено предложение за включване на посочените в т. 1 
общински детски градини и училища в Списъка на средищните детски градини и 
училища за учебната 2017/2018 година. 
 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Преминаваме, уважаеми колеги, към т. 3. 
 
ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Предложение за включване на 
общински детски градини и училища в Списък със защитените детски 
градини и защитените училища за учебната 2017/2018 година. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Докладна записка от кмета на общината във връзка с 
предложение за включване на общински детски градини и училища в Списъка 
със защитените детски градини и защитените училища за учебната 2017/2018 
година. Имате думата, г-н кмете. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Подобна точка на предишната, но тука става въпрос за 
защитени детски градини и училища. Постъпили са докладни записки и 
мотивирани предложения от детската градина в Смилян, детската градина в 
Търън, детската градина в Момчиловци, основно училище в Широка лъка, 
основното училище в Смилян, основното училище в Търън и основните училища 
в Момчиловци и Арда. Мотивите ги има описани в докладната. Моля за вашето 
решение. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви, г-н кмете! Уважаеми колеги, 
информирам ви, че в хода на обсъждане на този въпрос в постоянните комисии 
получихме допълнение към мотивите по тази докладна записка с още едно 
предложение, уважаеми г-н кмете, надявам се, че няма да възразите. Мотивите 
обосновават включването на детската градина „Детелина“ в Широка лъка в този 
списък. Имам мотивите тук, раздадени са и на колегите общински съветници. 
Предлагам след Детска градина „Изворче“, с. Момчиловци, да бъде добавена 
Детска градина „Детелина“, с. Широка лъка. Виждам, че вносителят не 
възразява. Откривам дискусия, уважаеми колеги. Имате думата. Има ли желаещи 
да се изкажат? Имате думата. Г-н Кирил Хаджихристев – председател на 
Комисията по законност и местно самоуправление 
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КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: Искам да споделя становището на Комисията 
относно включването на Детска градина „Детелина“ в Широка лъка. 
Необходимо е, въпреки че все още не се знае колко деца ще има там, но да се 
възползваме от шанса да я включим тази детска градина с нашето решение, 
Както и решението на Министерство на образованието, ако не се напълнят с 5 
деца. Просто шанс е това. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Да. Благодаря ви! Така е. Имате думата. Г-н 
Аршински. 
САЛИХ АРШИНСКИ: Уважаеми г-н председател, г-н кмет, уважаеми колеги! 
Апелирам за подкрепа то тази точка поради една такава причина. Идеята за 
защитени детски градини и училища е полезна в случая във връзка с 
демографския срив, който има не само на територията на Смолянска област. 
Защитените детски градини и училища дават възможност на малки населени 
места и не толкоз малки, изброени в докладната, до известна степен да забавят 
това обезлюдяване, което върви. Дава възможност на млади семейства да 
останат в тези населени места да отглеждат своите деца. Знаете, че ако в едно 
населено място, било то село, бъде закрито училището или детската градина, 
един не малък процент млади хора трайно напускат района в посока по-големи 
градове, дори извън Смолян, с единствената цел да имат техните деца по-лесен и 
по-бърз достъп до съответните образователни потребности. Така че принципната 
позиция на моята и на колегите, политическата партия, която представляваме, че 
защитените учебни заведения, било то детски градини или училища, 
сподпомагат за забавяне на този срив. Така че апелирам не само за подкрепа към 
тази точка, а и в бъдеще ако има такива предложения, те да бъдат подкрепяни. 
Те са в полза за гражданите на цялата област, без значение от нашите 
политически различия. Благодаря ви! 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви, г-н Аршински! Други колеги желаещи 
да се изкажат? Не виждам. Прекратяваме разискванията. Моля общинските 
съветници, които са съгласни, да гласуват. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 22, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: 22 „за“, без „против“ и „въздържали се“. Уважаеми 
колеги, тъй като не постъпиха принципни възражения по предложението 
допълнително в списъка да бъде включена Детска градина „Детелина“ – Широка 
лъка считам, че това предложение вече е част от основния проект за решение, 
така че ще подложа проекта за решение на гласуване. Явно, с 1/2 от 
присъстващите според изискванията на закона, включително и на Детска 
градина „Детелина“, с. Широка лъка. Гласуваме основното предложение 
допълнено. Моля общинските съветници, които са съгласни, да гласуват. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 22, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: 22 „за“, без „против“ и „въздържали се“. Приехме 
проекта за решение по т. 3. 
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Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на Кмета на 
Община Смолян – НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ, на основание  чл.21, ал.1, 
т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и 
чл. 5, ал. 1 от ПМС № 121/23.06.2017 г. за приемане на критерии за определяне на 
защитените детски градини и защитените училища и на условия и ред за тяхното 
допълнително финансиране прие 

 
Р Е Ш Е Н И Е  

№ 542 
 

1. Предлага на Министерство на образованието и науката в Списъка на 
защитените детски градини и защитените училища за учебната 2017/2018 
година да бъдат включени следните общински детски градини и училища 
на територията на Община Смолян: 
- Детска градина „Дъга“ – с. Смилян 
- Детска градина „Дъга – с. Смилян, филиал с. Могилица 
- Детска градина „Русалка“ – с. Търън 
- Детска градина „Изворче“ – с. Момчиловци 
- Детска градина „Детелина“ – с. Широка лъка 
- Основно училище „Никола Й. Вапцаров“ – с. Широка лъка 
- Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“ – с. Смилян 
- Основно училище „Стою Шишков“ – с. Търън 
- Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“ – с. Момчиловци 
- Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“ – с. Арда 

2. Възлага на Кмета на Община Смолян да внесе в Министерство на 
образованието и науката, в изискуемия по чл. 5, ал. 2 от ПМС № 121/ 23.06.2017 
г. срок, мотивирано писмено предложение за включване на посочените в т.1 
детски градини и училища в Списъка на защитените детски градини и 
защитените училища за учебната 2017/2018 година.  
 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Преминаваме към следваща точка 4 от нашия дневен 
ред. 
 
ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Определяне позицията на 
община Смолян при участието й в извънредно заседание на Общото 
събрание на Асоциацията по ВиК на обособена територия Смолян. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Докладна записка от кмета на общината относно 
определяне позицията на Община Смолян при участието й в извънредно 
заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на особена територия 
област Смолян. Имате думата, уважаеми г-н кмете. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Във връзка с писмо на Областния управител на област 
Смолян и Председател на Асоциацията по ВиК Смолян, е необходимо вземане 
на решение по точките, предвидени в проекта за дневен ред. Събранието ще се 
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проведе на 10 август и ви предлагам решение, с което упълномощавате кмета, а 
при невъзможност кмета, инж. Цекова да представлява Общината и да гласува на 
събранието. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря, г-н кмете! Откривам дискусия. Имате 
думата. Г-н Кирил Хаджихристев, председател на Комисията по законност. 
КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: Уважаеми г-н председател, г-н кмет! 9 месеца вече 
се занимаваме с Асоциацията на ВиК. Успях така да анализирам нещата в 
хронологията и се сблъсках с информация, която направо ме обърква. Ние 
октомври месец 2016 година изразяваме позиция, в която става ясно, че не 
подкрепяме бизнес плана, предложен на Асоциацията. След това на предишното 
заседание г-н Николов, директорът на ВиК каза, че този бизнес план е приет от 
КЕВР. А как е приет, когато не е всъщност приет на събранието на 
Асоциацията? Сега в момента, пристига ново писмо на Областния управител. 
Искам да попитам от колегите общински съветници, кой от тях е прочел това 
писмо до сега? Станахме 3-ма. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: И г-н Кръстанов. 
КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: Да, 4. В това писмо първа точка… 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Извинявам се, само да допълня, г-н Хаджихристев, в 
хода на вашето изказване, че аз лично съм предоставил това писмо в заседание 
на комисиите на Общинския съвет. 
КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: Аз питах кой го е чел. Предоставянето е едно, 
прочитането е друго. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Да. Чисто процедурно, беше предоставено за 
запознаване. 
(Ивайло Халваджиев, от място: На съвместната комисия го четохме. Г-н 
Кръстанов го прочете.) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Изчакайте, нека да приключи изказването на г-н 
Хаджихристев. 
КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: Аз не знам защо се вълнуват сега колегите толкова 
много. Просто попитах дали някой го е чел. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Това са важни и сериозни неща. Продължете 
изказването си, г-н Хаджихристев. 
КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: Защото първа точка от дневния ред на 
извънредното Общо събрание е приемане на бизнес плана на Асоциацията на 
ВиК. Кой бизнес план? Този, който е приет от КЕВР или има нов бизнес план, 
който е променен? Ние там сме дали на предишната сесия мандат на кмета да 
гласува „за“. Но кой план? Аз не мога да разбера. Втора точка е приемане на 
бюджета на Асоциацията, което сега в момента се иска чрез тази докладна 
записка. И така че в това объркване аз ще гласувам „въздържал се“, защото ми се 
струва, че е забъркана една каша, някой искаме да спасим по някакъв начин и не 
е ясно кой е я забъркал, кой е виновен. И предлагам да се отложи също тази 
точка, за да ни се разясни по хронология какво е станало, какво се е случило и 
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кой е виновен, за да се стигне до тук 9 месеца ние да не можем да се произнесем 
като Общински съвет? 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви, г-н Хаджихристев. Искам обаче да 
отбележа, че в интерес на истината можем да направим и сверка с протокола. 
Инж. Мариян Николов не е твърдял, че бизнес планът на ВиК е приет в КЕВР и в 
Управляващия орган на Оперативна програма „Околна среда“. И това беше 
неговият основен мотив да поиска от нас на предишното заседание 
упълномощаване на кмета да застане зад този бизнес план, за да се решат двата 
проблема. А именно възможността ВиК да кандидатства пред Оперативна 
програма „Околна среда“ през „Джаспърс“ и да се узакони новата цена на водата 
в сила от 1 май. Така че всичките действия примерно на една определена 
администрация до този момент, остават на заден план. От тях няма някакви 
трайни устойчиви правни последици. Така че според мен ВиК искат бизнес план. 
Той как ще бъде приет, вероятно ще бъде приет на 10 август, вероятно казвам. 
Но отново искам да подчертая, че това практически за нас означава едно – имаме 
или нямаме втори етап на воден цикъл. Това е моят коментар. Прозвуча като 
изказване, но го правя в интерес на процедурно изясняване на позициите преди 
да гласуваме сега или преди да го обсъдим задълбочено приемането на бюджет 
на самата асоциация за издръжка на съответните щатни бройки, за да 
функционира тя пълноценно. Имате думата, колеги. 
(Кирил Хаджихристев, от място: Реплика.) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Да, имате думата, г-н Хаджихристев.  
КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: Точно на този микрофон г-н Николов заяви, че 
плана е приет от КЕВР. И тогава пак станах и се изказах и го попитах как е 
приет, след като не е приет от Асоциацията, на което отговор не получих. Така 
че съм съгласен да разгледаме протокола, за да видите всъщност каква 
информация ни се предоставя и как ние сега не можем да разберем какво става. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Явно, че нещо не се разбираме. Защо КЕВР иска 
тогава бизнес план като е приет? Имате думата. Вдигаше ръка г-н Костадин 
Василев. 
КОСТАДИН ВАСИЛЕВ: Уважаеми г-н председател, г-н кмет, колеги! Тука е 
председателят на нашата комисия – г-жа Гаджева, но тя знае, че ние тази точка я 
разглеждахме над 1 час в нашата комисия. И там беше предоставено това писмо. 
Коментирахме, и тука беше разковничето, дали да гледаме бюджета на ВиК или 
да гледаме бюджета на тази комисия, която е съсредоточена в Областна управа. 
Дефакто ние в момента гледаме бюджета на Комисията, която е съсредоточена в 
Областната управа, а не на бюджета на ВиК. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Бих ви поправил леко, на Асоциацията. 
КОСТАДИН ВАСИЛЕВ: На Асоциацията на ВиК. Но вие там, г-н председател, 
имате един ангажимент да качите това писмо, което е пристигнало от Областния 
управител на нашите документи тука, и в момента нямаше да има такива 
въпроси дали има писмо или няма писмо, дали е гледано писмото или не е 
гледано. Аз дефакто това писмо го четох лично в комисията, когато го 
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предоставихте вие. И ваш ангажимент беше да го качите, както качихте тази 
таблица с разпределението на всички общини кой какви дялове има. И нямаше 
да стигнем до тази дискусия, ако това писмо беше качено. Затова аз взех 
отношение и направих реплика на колегата Хаджихристев. Благодаря! 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Уважаеми г-н Василев, вие нали не сте забравили, че 
по мое лично разпореждане ви беше разпратено разпределението на 
абсолютните суми и на процентите на всички общини като допълнителен 
материал по тази точка 4. Надявам се, че в залата няма общински съветник, 
който да отрече, че е получил на електронната си поща това приложение по т. 4. 
И там става ясно какви са конкретните суми за издръжка на Асоциацията ВиК, 
която разбира се, се намира в Областна администрация според Закона за водите 
и другите подзаконови нормативни актове. Има определени основания да се 
връщаме към обсъждането на този въпрос, само че ние в момента, и аз го 
предложих това, ще си позволя да го повторя и тук на заседание на Общинския 
съвет, там, където говорим, че нашия кмет трябва да подкрепи 15 000 лева 
участие на държавата в издръжката според дяловото участие в Асоциацията, 
самата Асоциация и нейния числен състав мисля от 3-ма души, да отбележим 
точното число, точната сума, абсолютната сума на общинското ни участие в 
издръжката на Асоциацията. Според това приложение, което съм ви изпратил 
допълнително, то е 9 484 лв. Или след израза в проекта за решение, след израза „ 
… съответния размер на вноската на Общината – ..“, предлагам да се добави 
„9 484 лв., определен на база вноската на държавата и съответното 
процентно съотношение на гласовете в Асоциацията“. Така че гласувайки за 
конкретните правомощия на кмета по отношение на държавната вноска, да 
определим този съответен размер на вноската на Общината като абсолютна 
сума, което е редно. След като сме упълномощили кмета да гласува по т. 1 на 
проекта за решение на Асоциацията, аз мисля, че не е логично да не се приеме и 
това, за което говорим, но това е въпрос на становище на всеки общински 
съветник. Продължаваме дискусията. Моля за изказвания. Има ли желаещи 
колеги да се изкажат? Прекратяваме разискванията. Моля общинските 
съветници, които са съгласни, да гласуват. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 22, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: 22 „за“, без „против“ и „въздържали се“. Имаме 
предложение за отлагане на обсъждането по този въпрос. Обсъждането и 
произнасянето. Тъй като то е процедурно, го подлагам първо на гласуване, преди 
да гласуваме предложението за изменение и допълнение на проекта за решение. 
Гласуваме процедурното предложение на г-н Хаджихристев за отлагане на 
обсъждането и произнасянето по този въпрос. Моля общинските съветници, 
които са съгласни, да гласуват. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 8, „ПРОТИВ“ – 10, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 2. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: С 8 „за“, 10 „против“ и 2-ма „въздържали се“, 
предложението не се приема. Преминаваме към гласуване на проекта за 
решение. Гласуваме допълнението в т. 1,  което направих официално, след  
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„… съответния размер на вноската на Общината – 9 484 лв.“, продължава текста, 
„.. определен на база…“. Моля общинските съветници, които са съгласни с това 
допълнение, да гласуват. Моля, обявете резултата. 
(Виолета Бояджиева: 10 „за“, без „ против“, „ въздържали се“ 9.) 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 10, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 9. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: 10 „за“, „ против“ няма, „въздържали се“ 9. Не се 
приема предложението. Гласуваме поименно основният проект за решение по 
тази точка.  
 
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     – „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     – „въздържал се“ 
14. Кирил Хаджихристев    – „въздържал се“ 
15. Коста Начев     – „въздържал се“ 
16. Костадин Василев     – „за“ 
17. Мариана Сивкова     – „за“ 
18. Мария Семерджиева    – отсъства 
19. Марияна Методиева    – „въздържала се“ 
20. Милен Журналов     – отсъства 
21. Милен Пачелиев     – „въздържал се“ 
22. Михаил Генчев     – „въздържал се“ 
23. Петър Мирчев     – „за“ 
24. Салих Аршински     – „за“ 
25. Славка Каменова     – отсъства 
26. Стефан Сабрутев     – отсъства 
27. Стоян Иванов     – „за“ 
28. Филип Топов     – не участва в гласуването 
29. Юлия Кисьова     – „за“ 

 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Моля, обявете резултата. 
(Виолета Бояджиева: 11 „за“, „ против“ няма, „ въздържали се“ 10.) 
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ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: С 11 „за“, без „против“ и 10 „въздържали се“, 
решението не се приема. Необходими са ни при поименното гласуване 15 гласа 
„ за“. 
 

Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на Кмета на 
Община Смолян – НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ, 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 

№ 543 
 

1. Не приема проекта за решение по докладната записка относно определяне 
позицията на община Смолян при участието й в извънредно заседание на 
Общото събрание на Асоциацията по В и К на обособена територия 
Смолян. 

 
ПО ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Обезпечаване на авансово плащане 
по договор за безвъзмездна помощ № BG16RFOP001-1.022-0001-C01, проект 
„Ремонт и рехабилитация на улици, тротоари, надлези, пешеходни алеи и 
детски площадки за подобряване на градска среда на гр. Смолян“,  
финансиран от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, по 
процедура за директно предоставяне № BG16RFOP001-1.022 „Изпълнение 
на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – 
Смолян“ част от процедура № BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на 
интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 - 2020“.  

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Преминаваме, уважаеми колеги, към т. 5. Докладна 
записка от кмета на общината относно обезпечаване на авансово плащане по 
договор за безвъзмездна финансова помощ, със съответния номер, по проект 
„Ремонт и рехабилитация на улици, тротоари, надлези, пешеходни алеи и детски 
площадки за подобряване на градска среда на гр. Смолян“, финансиран от 
Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 година, по съответната 
процедура за директно предоставяне, наименована „Изпълнение на интегрирани 
планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 година“, като част от 
процедура със съответния номер, наименована „Изпълнение на интегрирани 
планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“. Имате думата, г-н 
кмете, като вносител. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: На 22 декември 2016 година Община Смолян подписа 
договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проект „Ремонт и 
рехабилитация на улици, тротоари, надлези, пешеходни алеи и детски 
площадки“ за подобряване на градската среда на гр. Смолян“, финансиран от 
Оперативна програма „Региони в растеж“. Общината в качеството си на 
бенефициент по Оперативната програма и съгласно указанията, има право да 
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получи авансово плащане, представляващо 35 % от стойността на 
предоставената безвъзмездна финансова помощ или 1 670 31,16 лв. Предлагам 
на вашето внимание решение, с което да упълномощите кмета на общината да 
издава запис на заповед за тази сума. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви! Дискусия? Моля за отношение, 
уважаеми колеги. Има ли желаещи да вземат думата? Не виждам. Прекратяваме 
разискванията. Моля общинските съветници, които са съгласни, да гласуват. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 20, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: 20 „за“, без „против“ и „въздържали се“. 
Прекратихме разискванията. Гласуваме поименно основният проект за решение. 
 

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    – отсъства 
10. Ивайло Халваджиев    – „за“ 
11. Иван Пищалов     – „за“ 
12. Илия Томов     – отсъства 
13. Кирил Асенов     – „за“ 
14. Кирил Хаджихристев    – отсъства 
15. Коста Начев     – „за“ 
16. Костадин Василев     – „за“ 
17. Мариана Сивкова     – „за“ 
18. Мария Семерджиева    – отсъства 
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     – отсъства 
26. Стефан Сабрутев     – отсъства 
27. Стоян Иванов     – „за“ 
28. Филип Топов     – „за“ 
29. Юлия Кисьова     – „за“ 

 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Моля, обявете резултата. 
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(Виолета Бояджиева: 20 „за“, без „ против“ и „ въздържали се“.) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: 20 „за“, без „против“ и „въздържали се“. Приехме 
проекта за решение по запис на заповед по т. 5. 

 
Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на Кмета на 

Община Смолян – НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ, на основание чл. 21, ал. 1, 
т. 10 от Закона за местното самоуправление и местната администрация прие 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

№ 544 
 

1. Упълномощава Кмета на Община Смолян за издаване на Запис на 
заповед за  обезпечение на авансовото плащане в размер на 1 670 312,16 /словом: 
един милион шестстотин и седемдесет хиляди триста и дванадесет лева и 
шестнадесет стотинки/ представляващи 35 % от стойността на предоставената от 
Управляващия орган безвъзмездна финансовата помощ № BG16RFOP001-1.022-
0001-C01, проект  „Ремонт и рехабилитация на улици, тротоари, надлези, 
пешеходни алеи и детски площадки за подобряване на градска среда на гр. 
Смолян“,  финансиран от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, 
по процедура за директно предоставяне № BG16RFOP001-1.022 „Изпълнение на 
интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Смолян“ 
част от процедура № BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани 
планове за градско възстановяване и развитие 2014 - 2020“. 

 
ПО ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Обезпечаване на авансово 
плащане по договор за безвъзмездна помощ № BG16RFOP001-1.022-0002-
C01, проект „Обновяване на енергийната ефективност на образователна 
инфраструктура в гр. Смолян“, финансиран от Оперативна програма 
„Региони в растеж“ 2014-2020, по процедура за директно предоставяне № 
BG16RFOP001-1.022 „Изпълнение на интегрирани планове за градско 
възстановяване и развитие 2014-2020 – Смолян“ част от процедура № 
BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско 
възстановяване и развитие 2014 - 2020“. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Уважаеми колеги, преминаваме към следваща точка 6 
от нашия дневен ред. Докладна записка от кмета на общината, идентична или 
подобна на тази, която току-що обсъдихме, по отношение на обезпечаване на 
авансово плащане по договор за безвъзмездна помощ, по проект „Обновяване на 
енергийната ефективност на образователната инфраструктура“, отново в 
Оперативна програма „Региони в растеж“, като част от процедура „Изпълнение 
на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие“. Имате думата, г-
н кмете. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: На 12 януари 2017 г. Общината подписа договор за 
безвъзмездна финансова помощ по проекта, който вие прочетохте. Става въпрос 
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за 5 обекта. Отново имаме право на 35 % авансово плащане и затова предлагам 
на вашето внимание решение, с което упълномощавате кмета да издаде запис на 
заповед за обезпечаване на авансовото плащане. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Разкривам дискусия, уважаеми колеги! Моля за 
изказвания, становища, въпроси, съображения. Не виждам желаещи да се 
изкажат. Прекратяваме разискванията. Моля общинските съветници, които са 
съгласни, да гласуват. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 21, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: „21 „за“, без „против“ и „въздържали се“. 
Прекратихме разискванията. Преминаваме към гласуване на основното 
предложение поименно. 
 
Поименно гласуване на проекта за решение по т. 6 от дневния ред: 

1. Ангел Безергянов     – „за“ 
2. Анита Чолакова    – „за“ 
3. Валентин Кюлхански    – „за“ 
4. Валентин Цолов     – „за“ 
5. Данчо Киряков     – отсъства 
6. Димитър Кръстанов    – „за“ 
7. Димитър Николов     – „за“ 
8. Екатерина Гаджева    – „за“ 
9. Елисавета Лободова    – отсъства 
10. Ивайло Халваджиев    – „за“ 
11. Иван Пищалов     – „за“ 
12. Илия Томов     – отсъства 
13. Кирил Асенов     – „за“ 
14. Кирил Хаджихристев    – отсъства 
15. Коста Начев     – „за“ 
16. Костадин Василев     – „за“ 
17. Мариана Сивкова     – „за“ 
18. Мария Семерджиева    – отсъства 
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     – отсъства 
26. Стефан Сабрутев     – отсъства 
27. Стоян Иванов     – „за“ 
28. Филип Топов     – „за“ 
29. Юлия Кисьова     – „за“ 
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ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Моля, обявете резултата. 
(Виолета Бояджиева: 21 „за“, без „ против“ и „ въздържали се“) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: С 21 „за“, без „против“ и „въздържали се“, приехме 
проекта за решение по т. 6. 

 
Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на Кмета на 

Община Смолян – НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ, на основание чл. 21, ал. 1, 
т. 10 от Закона за местното самоуправление и местната администрация прие 

 
Р Е Ш Е Н И Е  

№ 545 
 

1. Упълномощава Кмета на Община Смолян за издаване на Запис на 
заповед за  обезпечение на авансовото плащане в размер 2 309 623,82 лв. (два 
милиона триста и девет хиляди шестстотин двадесет и три лева и осемдесет и 
две стотинки), представляващи до 35% (тридесет и пет на сто) от предоставената 
от УО безвъзмездна финансова помощ по договор за безвъзмездна помощ 
№BG16RFOP001-1.022-0002-C01, проект  „Обновяване на енергийната 
ефективност на образователна инфраструктура в гр. Смолян“,  финансиран от 
Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, по процедура за директно 
предоставяне № BG16RFOP001-1.022 „Изпълнение на интегрирани планове за 
градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Смолян“ част от процедура       
№ BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско 
възстановяване и развитие 2014 - 2020“. 
 
ПО СЕДМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Одобряване на промени в 
актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за периода 2018 – 2020 
година на Община Смолян. 

   ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Точка 7, уважаеми колеги. Докладна записка от кмета 
на общината относно одобряване на промени в актуализираната средносрочна 
бюджетна прогноза за периода 2018-2020 година на Община Смолян. Имате 
думата, г-н кмете. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: С Решение № 370 от 14 март 2017 година е приета и 
одобрена годишната бюджетна прогноза за периода 2018-2020 г. на Община 
Смолян. Съгласно указанията на Министерство на финансите и изискванията на 
Закона за публичните финанси, актуализираната бюджетна прогноза в частта за 
местни дейности на Общината, следва да бъде одобрена от Общински съвет. 
Предлагам на вашето внимание решение за което. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви! Разкривам дискусия, уважаеми колеги. 
Становища, въпроси, изказвания, съображения? Положителни са становищата на 
постоянните комисии. Не виждам желаещи да се изкажат. Прекратяваме 
разискванията. Моля общинските съветници, които са съгласни, да гласуват. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 21, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 
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ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: С 21 „за“, без „против“ и „въздържали се“, 
прекратихме разискванията. Гласуваме основно предложение. Моля общинските 
съветници, които са съгласни, да гласуват. 
(Филип Топов, от място: Не ли е поименно?) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Бюджетната прогноза е по конкретен текст от Закона 
за местното самоуправление и местната администрация. И като прогноза не се 
гласува поименно. Отново, уважаеми колеги. Гласуваме основното 
предложение, тъй като става дума за конкретни приложения, но те са прогноза, а 
не са конкретни финансови средства, които трябва да отидат тук или там, затуй 
гласуваме явно, с обикновено мнозинство, според изискванията на закона. Така 
че моля общинските съветници, които са съгласни, да гласуват. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 21, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: 21 „за“, без „против“ и „въздържали се“. Приехме 
проекта за решение по т. 7, със съответните приложения. 

 
Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на Кмета на 

Община Смолян – НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ, на основание чл. 21, ал. 1, 
т. 12 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,    
чл. 83 ал. 2 от Закона за публичните финанси, чл. 28, ал. 1 от Наредбата за 
условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните 
дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община 
Смолян, указанията на Министерството на финансите БЮ № 1 / 08.02.2017 година 
прие 

 
Р Е Ш Е Н И Е  

№ 546 
 
         Одобрява промените в актуализираната средносрочна бюджетна прогноза 
на Община Смолян за периода 2018-2020 година в частта за  местни дейности, 
както следва: 
         1.   „Прогноза на показателите за поети ангажименти и за задължения за 
разходи за периода 2018 – 2020 г.“ - Приложение № 1а; 
         2. „Прогноза за общинския дълг и разходите за лихви по него за периода 
2018 – 2020 г.“ – Приложение № 6г; 
         3. „Прогноза за периода 2018 – 2020 г. на постъпленията от местни приходи 
и на разходите за местни дейности“ – Приложение № 8. 
 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Една част от общинските съветници ми са на „дълги 
фарове“, но ще видим, ще помислим по този въпрос. Там точно двете големи 
лампи над вас светят точно като „дълги“, но за следващото заседание ще трябва 
председателят да се възползва от правомощията, които му дава Правилникът, за 
да определи местата на общинските съветници в залата. Така че просто 
съобщавам за едно свое намерение, което се надявам, ще реализирам до 
следващия път. 
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(Бел. на прот. Обръща се към част от общинските съветници, които са 
седнали на по-задните редове в залата.) 

 
ПО ОСМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Допълнение на списъка на 
длъжностите и на лицата за 2017 година, които имат право на транспортни 
разходи. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Преминаваме, уважаеми колеги, към т. 8. Докладна 
записка от кмета на общината относно допълнение на списъка на длъжностите и 
на лицата, които имат право на транспортни разходи за 2017 година. Имате 
думата, г-н кмете. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: В Общината е постъпила докладна записка от 
директора на Дома за стари хора във Фатово за попълване на този списък. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви! Становища, въпроси? Г-н Генчев, 
вдигате ръка, но явно правите някакви знаци на кмета на Широка лъка, а не 
искате думата. Други желаещи да се изкажат? Не виждам. Моля общинските 
съветници, които са съгласни да прекратим разискванията, да гласуват. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 21, „ПРОТИВ“ – 10, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: 21 „за“, без“ против“ и „въздържали се“. Приехме да 
прекратим разискванията. Гласуваме поименно основното предложение проекта 
за решение. 
 
Поименно гласуване на проекта за решение по т. 9 от дневния ред: 

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

 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Моля, обявете резултата. 
(Виолета Бояджиева: 21 „за“, без „ против“ и „ въздържали се“.) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: 21 „за“, без „против“ и „въздържали се“. Приехме 
решение по т. 8. 

 
Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на Кмета на 

Община Смолян – НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ, на основание чл. 21, ал. 1, 
т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация 
прие 

 
Р Е Ш Е Н И Е  

№ 547 
 

  1. Допълва и актуализира списъка на ДСХ с ОЛБ с. Фатово, общ. Смолян,  
които имат право на транспортни разходи, съгласно Приложение № 1, считано 
от 01.05.2017 година. 
 
ПО ДЕВЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Разрешение за изработване на 
Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на поземлен 
имот с идентификатор 02782.2.108 в местност „Гераница”, землище с. Горна 
Арда. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Уважаеми колеги, т. 9 от нашия дневен ред. Докладна 
записка от кмета на общината относно разрешение за изработване на Подробен 
устройствен план – План за регулация и застрояване на поземлен имот с 
идентификатор съответен номер, завършващ на .108, в местността „Гераница“, 
землище на с. Горна Арда. Имате думата, г-н кмете. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Вие горе-долу обяснихте къде е имота, така че няма 
какво да добавя. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви! Откривам дискусия, уважаеми колеги. 
(Михаил Генчев, от място: Няма.) 
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ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Не виждам желаещи да се изкажат. Докладната 
записка е получила положително становище в заседания на комисиите. 
Прекратяваме разискванията. Моля общинските съветници, които са съгласни, 
да гласуват. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 20, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: 20 „за“, без „против“ и „въздържали се“. 
Прекратихме разискванията. Гласуваме явно, с 1/2 от броя на присъстващите. 
Става дума за ПУП. Моля общинските съветници, които са съгласни с основното 
предложение проект за решение, да гласуват. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 20, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: С 20 „за“, без „против“ и „въздържали се“, приехме 
проекта за решение по този подробен устройствен план. 
 

Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на Кмета на 
Община Смолян – НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ, 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 

 
Р Е Ш Е Н И Е  

№ 548 
 

1. Разрешава изработването на проект за Подробен устройствен план - План 
за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 02782.2.108 в 
местност „Гераница”, землище с. Горна Арда за база за отдих, със следните 
устройствените параметри  – устройствена зона Ок, плътност на застрояване до 
30%, височина до 10 метра, кинт до 1.2, озеленяване – мин.50%. 

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

Проектът да се представи в Община Смолян окомплектован с актуална 
скица от 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 02782.2.108 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 02782.2.108 в местност „Гераница”, землище с. Горна Арда и ПУП. 
 
ПО ДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Разрешение за изработване на 
Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на поземлен 
имот с идентификатор 49014.16.406 в местност „Общината”, землище           
с. Момчиловци. 
 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
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ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Преминаваме към т. 10, уважаеми колеги! Докладна 
записка от кмета на общината относно разрешение за изработване на ПУП – ПРЗ 
на поземлен имот с идентификатор, последните числа .406, в местност 
„Общината“, землище с. Момчиловци. Имате дума, г-н кмете. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Искането е разгледано на заседание на Общинския 
експертен съвет по устройство на територията и е изготвено съгласно 
изискванията. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви! Дискусия? Желаещи да се изкажат? Не 
виждам. Прекратяваме разискванията. Моля общинските съветници, които са 
съгласни, да гласуват. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 20, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: 20 „за“, без „против“ и „въздържали се“. 
Прекратихме разискванията. Гласуваме явно, с 1/2 от присъстващите. Моля 
общинските съветници, които са съгласни с основното предложение проекта за 
решение, моля да гласуват. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 20, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: 20 „за“, без „против“ и „въздържали се“. Приехме 
проекта за решение и по т. 10. 

 
Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на Кмета на 

Община Смолян – НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ, 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  
№ 549 

 

1. Разрешава изработването на проект за Подробен устройствен план - План 
за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 49014.16.406 в 
местност „Общината”, землище с. Момчиловци за производствени и складови 
дейности (предприятие за добив и преработка на мляко), със следните 
устройствените параметри – устройствена зона Пп, плътност на застрояване до 
80%, височина до 10 метра, кинт до 2.5, 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.  

Проектът да се представи в Община Смолян окомплектован с актуална 
скица от кадастралната карта с. Момчиловци 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 49014.16.406 в 
местност „Общината”, землище с. Момчиловци.  

Приложение: Задание за изработване за Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване 
на поземлен имот с идентификатор 49014.16.406 в местност „Общината”, землище с. Момчиловци и 
ПУП. 
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ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Продажба на 
самостоятелен обект с идентификатор 67653.915.333.1.8 и самостоятелен 
обект с идентификатор 67653.915.333.1.9, находящи се в сграда с 
идентификатор 67653.915.333.1, разположена в поземлен имот с 
идентификатор 67653.915.333, Урегулиран поземлен имот І – Редакция, кв. 
155 по ПУП на гр. Смолян, община Смолян по  реда на чл.35, ал.1 от Закона 
за общинската собственост и чл.45, ал.1 от Наредбата за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество чрез 
публични търгове с тайно наддаване.                  

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Точка 11, уважаеми колеги! Докладна записка от 
кмета на общината относно продажба на самостоятелен обект със съответния 
идентификатор и самостоятелен обект със съответен идентификатор, намиращи 
се в сграда с идентификатор, разположена в поземлен имот със съответния  
идентификатор, в Урегулиран поземлен имот I – Редакция, кв. 155 по ПУП на гр. 
Смолян, община Смолян, по реда на чл. 35, ал. 1 от ЗОС и чл. 45, ал. 1 от нашата 
Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 
имущество чрез публични търгове с тайно наддаване. Чета всичките тези неща 
подробно. Те се съдържат в констативната част на докладната, защото става 
дума за старата сграда на Община Смолян на Стария център. Имате думата, 
уважаеми г-н кмете!  
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: За самостоятелните обекти са изготвени експертни 
оценки от правоспособен оценител на пазарна стойност. Както казахте, че бъде 
чрез търг с тайно наддаване продажбата. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви! Разкривам дискусия. Г-н Генчев, 
излиза от залата, но той изрази миналия път в заседание на комисиите, 
категорично становище, че сградата не трябва да се продава като обособени 
части от обекта, а иначе в момента правя справка със становищата на комисиите, 
след техните заседания. По т. 11 те са се произнесли положително, и двете 
комисии. Разкривам дискусия, уважаеми колеги. Моля за изказвания, становища, 
предложения. Имате думата. Има ли желаещи да се изкажат? Не виждам. Моля 
общинските съветници, които са съгласни да прекратим разискванията, да 
гласуват. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 21, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: 21 „за“, без „против“ и „въздържали се“. 
Прекратихме разискванията. Гласуваме поименно основното предложение в 
проекта за решение. 
 
Поименно гласуване на проекта за решение по т. 11 от дневния ред: 

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

  
(Екатерина Гаджева влиза в залата: Екатерина Гаджева – „за“.) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Извинете, г-жо Гаджева. Не видях, че току-що сте 
влезли в залата. Вие сте „за“. Фиксираме вашият вот. Моля, обявете резултата. 
(Виолета Бояджиева: 11 „за“, „ против“ 1, „ въздържали се“ 10.) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: 11 „за“, 1 „против“, „ въздържали се“ 10. Проектът за 
решение по т. 11 не се приема. 
 

Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на Кмета на 
Община Смолян – НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ, 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  

№ 550 
 

1. Не приема проекта за решение по докладната записка относно продажба 
на самостоятелен обект с идентификатор 67653.915.333.1.8 и самостоятелен 
обект с идентификатор 67653.915.333.1.9, находящи се в сграда с идентификатор 
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67653.915.333.1, разположена в поземлен имот с идентификатор 67653.915.333, 
Урегулиран поземлен имот І – Редакция, кв. 155 по ПУП на гр. Смолян, община 
Смолян по  реда на чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.45, ал.1 
от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 
имущество чрез публични търгове с тайно наддаване. 

 
ПО ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Продажба на Поземлен 
имот с идентификатор 67653.925.507, Урегулиран поземлен имот Х-925.305-
БКТП, кв. 107 по плана гр. Смолян, кв. Устово, община Смолян по реда на 
чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост и чл. 45, ал. 1 от 
Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 
имущество чрез публичен търг с тайно наддаване.                  
 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Точка 12, уважаеми колеги. Докладна записка от 
кмета на общината относно продажба на поземлен имот със съответния 
идентификатор в УПИ Х-925.305-БКТП, кв. 107 по плана на гр. Смолян, кв. 
Устово. Имате думата, г-н кмете. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Няма какво да добавя, г-н председател. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Уважаеми колеги, става дума за бетонов комплектен 
трансформаторен пост в Устово, свързан с електроснабдяване на тунела, който 
функционира от миналата година. 
(Мариана Цекова – зам.-кмет на Община Смолян, от място: Не само на 
тунела. На целия квартал Устово.) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Да, става въпрос за този, който е до тунела. Това 
имам предвид. Уточнявам мястото за колегите. А какво захранва е отделен 
въпрос. Но тази дискусия е безполезна. Имате думата, уважаеми колеги, за 
становища, въпроси, изказвания. Не виждам. Прекратяваме разискванията. Моля 
общинските съветници, които са съгласни, да гласуват. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 20, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: 20 „за“, без „против“ и „въздържали се“. 
Прекратихме разискванията. 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“ 
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10. Ивайло Халваджиев    – „за“ 
11. Иван Пищалов     – „за“ 
12. Илия Томов     – отсъства 
13. Кирил Асенов     – „за“ 
14. Кирил Хаджихристев    – „за“ 
15. Коста Начев     – „за“ 
16. Костадин Василев     – „за“ 
17. Мариана Сивкова     – „за“ 
18. Мария Семерджиева    – отсъства 
19. Марияна Методиева    – отсъства 
20. Милен Журналов     – отсъства 
21. Милен Пачелиев     – „за“ 
22. Михаил Генчев     – „за“ 
23. Петър Мирчев     – „за“ 
24. Салих Аршински     – „за“ 
25. Славка Каменова     – отсъства 
26. Стефан Сабрутев     – отсъства 
27. Стоян Иванов     – отсъства 
28. Филип Топов     – „за“ 
29. Юлия Кисьова     – „за“ 

 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Моля, обявете резултата. 
(Виолета Бояджиева: 20 „за“, без „против“ и „въздържали се“.) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: 20 „за“, без „против“ и „въздържали се“. Приехме 
проекта за решение по т. 12 и преминаваме към т. 13. 

 
Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на Кмета на 

Община Смолян – НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ, на основание чл. 8, ал. 9  и 
чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост, във връзка с       
чл. 45, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление 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  

№ 551 
 

I. 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 № 1 – Разпоредителни сделки на 
основание чл. 35 от Закона за общинската собственост- продажба на имоти и 
вещи – частна общинско собственост, както следва: 
 Поземлен имот с идентификатор 67653.925.507 с площ от 63.00 кв.м. 
/шестдесет и три кв.м. /, с начин на трайно ползване: за друг вид производствен, 
складов обект, с трайно предназначение на територията: урбанизирана, при 
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граници: 67653.925.478, 67653.925.506, 67653.925.342, УПИ Х-925.305-БКТП,  
кв. 107 по плана на гр. Смолян, кв. Устово, , актуван с Акт за частна общинска 
собственост № 1904/18.07.2017г. 

II. Приема пазарна стойност на Поземлен имот с идентификатор 
67653.925.507 с площ от 63.00 кв.м. /шестдесет и три кв.м./, с начин на трайно 
ползване: за друг вид производствен, складов обект, с трайно предназначение на 
територията: Урбанизирана, при граници: 67653.925.478, 67653.925.506, 
67653.925.342, УПИ Х-925.305-БКТП, кв.107 по плана на гр. Смолян, кв. Устово, 
актуван с Акт за частна общинска собственост № 1904/18.07.2017г., като 
първоначална цена в публичния търг с тайно наддаване в размер на 3 528,00 (три 
хиляди петстотин двадесет и осем) лева без ДДС. 

III. Възлага на Кмета на Община Смолян откриването на процедура за 
продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на гореописаният поземлен 
имот – частна общинска собственост.   

IV. Приема задължително тръжно условие – изграждане на БКТП 
V.Упълномощава Кмета на Община Смолян да извърши всички 

необходими процедури по подготовката и провеждането на публичният търг с 
тайно наддаване. 
 
ПО ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Сключване на 
предварителен договор по реда на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ за част от 
поземлен имот с идентификатор 69345.100.110. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Докладна записка от кмета на общината относно 
сключване на предварителен договор по реда на чл. 15, ал. 3, ал. 5 от ЗУТ за част 
от поземлен имот с идентификатор 69345.100.110. Имате думата, г-н кмете. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: И по тази точка няма какво да добавя. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря! Разкривам дискусия. Желаещи да вземат 
отношение? Имате думата, г-н Василев. 
КОСТАДИН ВАСИЛЕВ: Г-н председател, аз правя предложение, тъй като 
цената ми се вижда от 16 лева доста ниска, правя предложение за 30 лева на 
квадрат. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Други колеги желаещи да вземат отношение? 
Някакви разяснения от Администрацията по цената? Г-н кмете, като вносител по 
цената? 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Нека да е 30 лева, ако са съгласни другите общински 
съветници. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Уважаеми колеги, други изказвания, становища и по 
предложението на г-н Василев? Г-н Топов, имате думата. 
ФИЛИП ТОПОВ: За да приемем евентуално предложението на колегата 
Василев, все пак малко повече информация за кой обект става въпрос, в коя зона 
попада и евентуално да преценим наистина дали това предложение е дето се 
казва резонно. И понеже съм взел думата, моля за в бъдеще, когато се касае за 
такива поземлени имоти, ПУП-ове, сграден фонд, малко повече информация 
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относно вида, местоположението, в коя зона попадат, защото Коцето Василев в 
момента е прав, според мен. Но ние трябва да знаем в коя зона е. Макар, че тука 
сме изправени в така наречения „предварителен договор“, въпреки това е хубаво 
малко повече информация в обстоятелствената част на докладните записки, 
касаещи управление и разпореждане с общински имот. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви, уважаеми г-н Топов! Искам само да 
отбележа, че във връзка с тази конкретика, съм поискал пет конкретни 
приложения, които са към докладната записка. Разбира се, хубаво е да са повече 
и да има някакъв анализ и на ценовите условия, при които се осъществява това. 
ФИЛИП ТОПОВ: Приложенията ги четем само ние общинските съветници и 
комисиите, а в дневния ред, който се публикува на сайта, и който представлява 
интерес за обществеността и за журналистите, тези подробности не са известни. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Да, благодаря. Така е. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Инж. Щонов. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Инж. Щонов, няколко думи. Заповядайте на 
микрофона. 
инж. ЙОРДАН ЩОНОВ – директор на Дирекция УТОС при Община Смолян: 
Добър ден на всички! Това е имот в Стойките. Има и снимков материал. Няма 
изградена инфраструктура. Оценката е на независим оценител, направил е 
анализ какви са продажбите и на базата на това е такава оценката. Но ваша е 
волята, вие можете да прецените каква да бъде. Ето, ако мислите, че има 
изградена инфраструктура и може да се продаде за по-скъпо, нямаме нищо 
напротив. (Показва снимков материал на терена.) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви, инж. Щонов. Г-н Василев, ще 
коментирате ли или оставате твърдо на вашето предложение? Имате думата. 
КОСТАДИН ВАСИЛЕВ: Г-н председател, ето виждате, показват тука снимки, 
като се гледа на първо четене снимката, наистина няма изградена 
инфраструктура. Аз направих предложението, защото все пак това е Стойките. А 
там в Стойките цените са над 30-40 евро кв. метър, а сега правим 16 лева. Това е 
8 евро на кв. м. Но имайки предвид, че ако отидем на покупка от частно лице, 
знаете, че цените там са много високи. Все пак Общината продава своя имот. 
Територията виждам, че не е урбанизирана. Ако бяхме коментирали това и тази 
снимка беше показана в комисията, нямаше да я коментирам сега цената. Според 
мен наистина там нещата не са добре относно инфраструктура, така че направо 
оттеглям предложението, за да няма дискусия. Благодаря! 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви, г-н Василев. Други желаещи да се 
изкажат? Прекратяваме разискванията. Моля общинските съветници, които са 
съгласни, да гласуват. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 22 „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: С 22 „за“, без „против“ и „въздържали се“, 
прекратихме разискванията. Гласуваме, уважаеми колеги, поименно основното 
предложение по проекта за решение. 
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Поименно гласуване на проекта за решение по т. 13 от дневния ред: 
1. Ангел Безергянов     – „за“ 
2. Анита Чолакова    – „за“ 
3. Валентин Кюлхански    – „за“ 
4. Валентин Цолов     – „за“ 
5. Данчо Киряков     – отсъства 
6. Димитър Кръстанов    – „за“ 
7. Димитър Николов     – „за“ 
8. Екатерина Гаджева    – „за“ 
9. Елисавета Лободова    – „за“ 
10. Ивайло Халваджиев    – „за“ 
11. Иван Пищалов     – „за“ 
12. Илия Томов     – отсъства  
13. Кирил Асенов     – „за“ 
14. Кирил Хаджихристев    – „за“ 
15. Коста Начев     – „за“ 
16. Костадин Василев     – „за“ 
17. Мариана Сивкова     – „за“ 
18. Мария Семерджиева    – отсъства 
19. Марияна Методиева    – отсъства 
20. Милен Журналов     – отсъства 
21. Милен Пачелиев     – „за“ 
22. Михаил Генчев     – „въздържал се“ 
23. Петър Мирчев     – „за“ 
24. Салих Аршински     – „за“ 
25. Славка Каменова     – отсъства 
26. Стефан Сабрутев     – отсъства 
27. Стоян Иванов     – „за“ 
28. Филип Топов     – „за“ 
29. Юлия Кисьова     – „за“ 

 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Моля, обявете резултата. 
(Виолета Бояджиева: 21 „за“, „ против“ няма, „ въздържал се“ 1.) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: С 21 „за“ и 1 „въздържал се“, приехме проекта за 
решение по т. 13. 
 

Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на Кмета на 
Община Смолян – НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ, на основание чл. 21, ал. 1, 
т. 8 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,     
чл. 8, ал. 9 и чл. 35, ал. 4, т. 2 от Закона за общинската собственост и чл. 15, ал. 3 и 
ал. 5 от Закона за устройство на територията прие 
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Р Е Ш Е Н И Е  
№ 552 

 

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 № 5 – Разпоредителни сделки 
на основание чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от от Закона за устройство на територията, 
допълва 100 кв.м. от поземлен имот с идентификатор 69345.100.110 целия с 
площ 761 (седемстотин шестдесет и един) кв.м., начин на трайно ползване: 
Ниско застрояване (до 10m), трайно предназначение на територията: 
урбанизирана,  при граници: 69345.100.109, 69345.100.275, 69345.100.259, УПИ 
ІІІ-224, кв. 34  по плана на с. Стойките, общ. Смолян, актуван с Акт за частна 
общинска собственост № 1903/14.07.2017 год. 

2. Дава съгласие за сключване на предварителен договор с Любомир Петков 
Филипов по реда на чл. 15, ал. 3, и ал. 5 от Закона за устройства на територията. 

3. Упълномощава Кмета на Община Смолян да сключи предварителен 
договор с Любомир Петков Филипов за продажба на 100 кв.м. от поземлен имот 
с идентификатор 69345.100.110 целия с площ 761 (седемстотин шестдесет и 
един) кв.м., начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10m), трайно 
предназначение на територията: урбанизирана,  при граници: 69345.100.109, 
69345.100.275, 69345.100.259, УПИ ІІІ-224, кв.34  по плана на  с. Стойките, общ. 
Смолян, актуван с Акт за частна общинска собственост № 1903/14.07.2017 год. 
на пазарна оценка от 1600,00 (хиляда шестстотин) лева, без ДДС. 

4. След влизане в сила на изменението на Подробният устройствен план и 
плащане на цената, да сключи окончателен договор. 

   

ПО ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Промяна на 
действащия ПУП – присъединяване на част от улична регулация, кв. 24 по 
плана на с. Полковник Серафимово, общ. Смолян. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Преминаваме към 14 точка от нашия дневен ред. 
Докладна записка от кмета на общината относно промяна на действащия 
Подробен устройствен план – присъединяване на част от улична регулация, кв. 
24 по плана на с. Полковник Серафимово, община Смолян. Имате думата, г-н 
кмете. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Предлагам на вашето внимание решение, с което не се 
дава съгласие за изменение на ПУП-а и уличната регулация. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви! Дискусия, колеги? Гласуваме всъщност 
„не дава съгласие за изменение на действащия ПУП и влизане в улична 
регулация“. Не виждам желаещи да вземат отношение. Прекратяваме 
разискванията. Моля общинските съветници, които са съгласни, да гласуват.  
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 22, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 



Протокол № 27/27.07.2017 г. 

  

38 

 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: 22 „за“, без „против“ и „въздържали се“. 
Прекратихме разискванията. Гласуваме поименно основното предложение по 
проекта за решение. 
 
Поименно гласуване на проекта за решение по т. 14 от дневния ред: 

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

 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Моля, обявете резултата. 
(Виолета Бояджиева: 22 „за“, без „ против“ и „ въздържали се“.) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: С 22 „за“, без „против“ и „въздържали се“, приехме 
решение по т. 14.  
 

Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на Кмета на 
Община Смолян – НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ, на основание чл.21, ал.1,  
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т. 11  и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,  
чл. 8, ал. 1 от Закона за общинската собственост  и чл. 134, ал. 2, т. 2 от ЗУТ прие 

 
Р Е Ш Е Н И Е  

№ 553 
 

1. Не дава съгласие за изменение на действащия  ПУП – УПИ ХІІІ-233 и 
УПИ ХІV-220 и улична регулация, кв.24 по плана на  с. Полковник Серафимово, 
общ. Смолян с цел запазване на настоящата улична регулация. 

 
ПО ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Изразяване на съгласие 
за ползване на каптиран естествен извор, разположен в поземлен имот с 
идентификатор 49014.18.5209, собственост на община Смолян, с начин на 
трайно ползване: пасище, трайно предназначение на територията: 
земеделска по кадастрална карта на с. Момчиловци, местност 
„Имаретдере“, община Смолян. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Преминаваме, уважаеми колеги, към т. 15. Докладна 
записка от кмета на общината относно изразяване на съгласие за ползване на 
каптиран естествен извор, разположен в поземлен имот с идентификатор 
49014.18.5209, собственост на Община Смолян, с начин на трайно ползване: 
пасище, трайно предназначение на територията: земеделска, по кадастралната 
карта на с. Момчиловци, местност „Имаретдере“, община Смолян. Искам да 
отбележа за колегите общински съветници, че в съдържанието на тази докладна 
записка постъпиха промени след заседанията на комисиите и фактически 
променената, изменена и допълнена докладна ви беше изпратена допълнително. 
Имате думата, г-н кмете. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: В Общината е постъпило искане от „Интернешънъл 
Асет Банк“ които са собственик на почивна база. За да си продължи процедурата 
с Басейнова дирекция в Пловдив, е необходимо съгласие на Общински съвет за 
ползване на извора за питейно-битово водоснабдяване на този обект. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря! Дискусия? Г-жа Гаджева, след което г-н 
Топов. Имате думата, г-жо Гаджева. Председател на Комисията по териториално 
устройство и общинска собственост. 
ЕКАТЕРИНА ГАДЖЕВА: Уважаеми г-н председател, уважаеми г-н кмет! Искам 
да обясня защо поисках промяна в докладната, която беше приета от колегите в 
нашата комисия. В първият вариант на докладната беше записано, че 
Общинският съвет дава да ползва извор, а Общинският съвет като орган няма 
такива правомощия. Каптираният извор, водата съответно изключително е 
държавна собственост на МОСВ, и както кмета много коректно каза, се издава от 
Басейнова дирекция разрешителното. Затова я поискахме и затова е промяната в 
докладната. Да бъде разработена в аспект „дава съгласие за стартиране на 
процедура към компетентния орган. Иначе обектът вече е бил водоснабдяван, с 



Протокол № 27/27.07.2017 г. 

  

40 

 

изтекло разрешително, така че това не е нещо ново и не го даваме за първи път 
като съгласие. Нищо спорно по същността на докладната и по искането, по-
скоро до изясняване във връзка с фактическите правомощия на органите по 
издаването. Благодаря! 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви, г-жо Гаджева. Други желаещи да 
вземат отношение? Не виждам. Прекратяваме разискванията. Уважаеми колеги, 
който е съгласен, моля да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 21, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: 21 „за“, без „против“ и „въздържали се“. 
Прекратихме разискванията. Гласуваме поименно.  
 
Поименно гласуване на проекта за решение по т. 15 от дневния ред: 

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

 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Моля, обявете резултата. 
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(Виолета Бояджиева: 19 „за“, „ против“ няма, „ въздържали се“ 2.) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: 19 „за“, без „против“, 2-ма „въздържали се“. 
Приемаме проекта за решение. 

 
Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на Кмета на 

Община Смолян – НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ, на основание   чл. 21, ал.1, 
т. 8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,       
чл. 52, ал.1, т.3, буква „Б“ и чл. 60, ал.6, т.2 от Закона за водите прие 

 
Р Е Ш Е Н И Е  

№ 554 
 

1. Дава съгласие на „Интернешънъл  Асет Банк“ АД, гр. София с ЕИК 
000694329, собственик на почивна база, находяща се в УПИ I - 011038,  кв.1 по 
ПУП на с. Кутела, местност „Хайдушки поляни“, община Смолян, да стартира 
процедура по издаване на разрешително за ползване на каптиран естествен 
извор, разположен в поземлен имот с идентификатор 49014.18.5209, целия с 
площ 236 186 кв.м., собственост на  община Смолян, с начин на трайно 
ползване: пасище, трайно предназначение на територията: земеделска по 
кадастрална карта на с. Момчиловци, местност „Имаретдере“, община Смолян, 
за самостоятелно питейно-битово водоснабдяване.  

2. Упълномощава Кмета на общината да издаде необходимия за целта 
документ  /декларация/ по чл. 60, ал.6, т.2 от Закона за водите с която община 
Смолян като собственик на поземлени имоти: идентификатор 49014.18.5209 с 
площ 236 186 кв.м., с начин на трайно ползване пасище, трайно предназначение 
на територията: земеделска по кадастрална карта на с. Момчиловци и засегната 
площ 13940 кв.м.  и № 011253 с площ 93.307 дка, с начин на трайно ползване 
пасище с храсти, трайно предназначение на територията: земеделска и засегната 
площ 10420 кв.м. в землището на         с. Кутела, община Смолян,  попадащи в 
границите на пояс I, II и III на проектираната санитарно – охранителна зона 
около каптирания подземен естествен извор, ползван за самостоятелно питейно 
– битово водоснабдяване от „Интернешънъл  Асет Банк“ АД, гр. София с               
ЕИК 000694329, е запозната със забраните и ограниченията, определени в 
наредба по чл. 135, ал. 1, т. 6 от Закона за водите (Наредба № 3 за условията и 
реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-
охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово 
водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за 
лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди –ДВ бр. 88/2000г.). 

 
ПО ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Изкупуване на 
недвижим поземлен имот с идентификатор 67653.918.144 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 16, уважаеми колеги. Докладна записка от 
кмета на общината относно изкупуване на недвижим поземлен имот с 
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идентификатор 67653.918.144 по кадастралната карта на гр. Смолян, на 
основание чл. 199 от ЗУТ във връзка с чл. 33 от Закона за собствеността. Имате 
думата, г-н кмете. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: В Община Смолян е постъпило заявление от Невена 
Пищалова, с което тя предлага на Община Смолян да изкупи собствения й 
недвижим имот. Към настоящия момент в Община Смолян не се предвиждат 
съответните капиталови вложения в този имот. Поради това предлагам на 
вашето внимание решение, с което се отказва да се изкупи от Невена Пищалова 
собствения й имот. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви! Дискусия, уважаеми колеги. Желаещи 
да вземат отношение? Становищата на комисиите са положителни. Не виждам 
желаещи да се изкажат. Прекратяваме разискванията. Моля общинските 
съветници, които са съгласни, да гласуват. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 21, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: С 21 „за“, без „против“ и „въздържали се“, 
прекратихме разискванията. Гласуваме поименно проекта за решение, основно 
предложение. 
 
Поименно гласуване на проекта за решение по т. 16 от дневния ред: 

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

 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Моля, обявете резултата. 
(Виолета Бояджиева: 21 „за“, без „ против“ и „ въздържали се“.) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: С 21 „за“, без „против“ и „въздържали се“, приехме 
решение по т. 16. 

 
Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на Кмета на 

Община Смолян – НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ, на основание чл. 21, ал. 1 
т. 8 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната 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  

№ 555 
 

1. Отказва да изкупи от Невена Атанасова Пищалова, собственият й 
недвижим имот представляващ поземлен имот с идентификатор 67653.918.144 
целия с площ 1898 (хиляда осемстотин деветдесет и осем) кв.м., трайно 
предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско 
застрояване (до 10 m) по кадастралната карта на гр. Смолян, одобрена със 
Заповед № РД-18-14/10.05.2005 год. на ИД на Агенцията по геодезия, 
картография и кадастър, при граници: п.и. 67653.918.758,  п.и. 67653.918.210,    
п. и. 67653.918.147, п.и. 67653.918.280, п.и. 67653.918.281, участващ в УПИ ІІІ – 
за озеленяване, кв. 12 по плана на гр. Смолян за предлаганата сума за изкупуване 
в размер 5 000,00 (пет хиляди) лева. 

 2. Упълномощава Кмета на Община Смолян да издаде необходимия за 
целта документ /писмен отказ/, удостоверяващ отказа на Общинския съвет за 
изкупуване на поземлен имот цитиран в точка 1. 

 
ПО СЕДЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Отдаване под наем 
чрез публично оповестен конкурс по реда на Закона за общинската 
собственост на поземлен имот публична общинска собственост с 
идентификатор 67653.1.669 по кадастрална карта на гр. Смолян.   

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Точка 17, уважаеми колеги! Докладна записка от 
кмета на общината относно отдаване под наем чрез публично оповестен конкурс 
по реда на Закона за общинската собственост на поземлен имот публична 
общинска собственост с идентификатор 67653.1.669 по кадастралната карта на 
гр. Смолян. Имате думата, г-н кмете. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Става въпрос за паркинг в курорта Пампорово. 
Условията на конкурса са описани в докладната. Моля за вашето решение. 
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ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Става дума за паркинга, подхода към хижа 
„Студенец“, към курортно-туристическо ядро „Студенец“ по-точно, което 
Общината стопанисва последните 5-6 години и може би малко повече. Имате 
думата колеги. Откривам дискусия. Положителни становища на комисии. Има 
ли желаещи да се изкажат? Не виждам. Прекратяваме разискванията. Моля 
общинските съветници, които са съгласни, да гласуват. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 21, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: 21 „за“, без „против“ и „въздържали се“, прекратихме 
разискванията. Гласуваме, уважаеми колеги, поименно. 
 
Поименно гласуване на проекта за решение по т. 17 от дневния ред: 

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

 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Моля, обявете резултата. 
(Виолета Бояджиева: 11 „за“, „ против“ няма, „ въздържали се“ 10.) 
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ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: 11 „за“, без „против“, 10 „въздържали се“. Проектът 
за решение не се приема. 

 
Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на Кмета на 

Община Смолян – НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ, поради неизпълнено 
условие на чл. 27, ал. 4 във връзка с 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  

№ 556 
 

Не приема проекта за решение относно отдаване под наем чрез публично 
оповестен конкурс по реда на Закона за общинската собственост на поземлен 
имот публична общинска собственост с идентификатор 67653.1.669 по 
кадастрална карта на гр. Смолян   

 
ПО ОСЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Отдаване под наем на 
части от имоти общинска собственост с предназначение лекарски и 
стоматологични кабинети по селата на територията на Община Смолян по 
реда на 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 части от имоти общинска 
собственост с предназначение лекарски и стоматологични кабинети по селата на 
територията на община Смолян, по реда на Закона за общинската собственост. 
Имате думата, г-н кмете. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Описани са в докладната обектите, няма какво да 
добавя. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви! Дискусия, уважаеми колеги. Желаещи 
да се изкажат по този въпрос? Не виждам. Прекратяваме разискванията. Моля 
общинските съветници, които са съгласни, да гласуват. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 22, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: 22-ма „за“, без „против“ и „въздържали се“. 
Прекратихме разискванията. Гласуваме поименно. 
 
Поименно гласуване на проекта за решение по т. 18 от дневния ред: 

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

 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Обявете резултата. 
(Виолета Бояджиева: 22 „за“, без „ против“ и „ въздържали се“.) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: 22 „за“, без „против“ и „въздържали се“. Приехме 
проекта за решение по т. 18. 
 

Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на Кмета на 
Община Смолян – НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ, на основание чл. 14, ал. 1, 
ал. 2 и ал. 7 от Закона за общинската собственост, чл. 102, ал. 6 от Закона за 
лечебните заведения,  чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация прие 

 
Р Е Ш Е Н И Е  

№ 557 
 

І. Дава съгласие за отдаване под наем, чрез публичен търг  на  следните 
специализирани помещения общинска собственост с предназначение лекарски и 
стоматологични кабинети, както следва: 

 
1. Части от имот публична общинска собственост, представляващи 

помещения на І-ви и ІІ-ри етаж, находящи се в масивна сграда Здравна служба  
с. Славейно със застроена площ 200 кв.м.,  УПИ-ІХ за здравен дом, кв. 11, имот 



Протокол № 27/27.07.2017 г. 

  

47 

 

пл. № 278 по плана на с. Славейно с Акт за общинска собственост № 232/ 
14.02.2000 г. при граници улица и парцели за жилищно строителство, както 
следва : 

1.1. Помещение за стоматологични услуги находящо се на І-ви етаж с  обща 
площ 43 кв.м. в това число чакалня и санитарен възел .  

1.2.  Помещения и общи части към тях за здравни услуги находящи се на ІІ-
ри етаж с обща площ 56 кв.м.   

 
2. Части от имот публична общинска собственост, представляващи 

помещения за здравни услуги, разположени в масивна сграда с идентификатор 
00597.501.232.1 със застроена площ 195 (сто деветдесет и пет) кв.м., на два етажа 
с предназначение здравно заведение, построена в УПИ ІІ /две/ - здравен дом, в 
кв. 28 /двадесет и осем/ по плана на с. Арда, община Смолян, актуван с Акт за 
публична общинска собственост №1140/10.06.2014 г., вписан в службата по 
вписвания с вх. № 1132, акт 100, том ІV, дело 243 от 16.06.2014 г.,вх. № 1145/ 
2014 г.   

Както следва: 
2.1. Помещение за стоматологични услуги находящо се на І-ви етаж с  обща 

площ 43 кв.м. в това число и общи части включващи чакалня и санитарен възел   
2.2. Помещения за здравни услуги, находящи се на І-ви етаж с обща площ 

88 кв.м. в това число и общи части включващи чакалня, санитарен възел, 
манипулационна .  

3. Части от имот публична общинска собственост, представляващи 
помещения за здравни услуги находящи се в масивна сграда с идентификатор 
№67547.501.326.1 със застроена площ 205 (двеста и пет) кв.м. на два етажа, с 
предназначение здравно заведение, построено в УПИ VІІІ-326 в кв. 38, по плана 
на с. Смилян, община Смолян, разположени в поземлен имот с идентификатор 
67547.501.326 с площ 911 (деветстотин и единадесет ) кв.м., актувано с Акт за 
публична общинска собственост № 1141/10.06.2014 г., вписан в службата по 
вписвания вх. №1134, акт № 102,том, ІV, дело, 245 от 16.06.2014 г.  както следва: 

3.1.Помещение за стоматологични услуги находящо се на І-ви етаж с обща 
площ 23,04 кв.м. в това число и общи части, включващи чакалня и санитарен 
възел.  

3.2. Помещение за здравни услуги находящо се на І-ви етаж с  обща площ 
97,50 кв.м. в това число и общи части включващи чакалня, санитарен възел, 
манипулационна. 

3.3. Помещение за стоматологични услуги находящо се на ІІ-ри етаж с  
обща площ 41 кв.м. в това число и  общи части включващи  чакалня и санитарен 
възел.  

4. Част от имот публична общинска собственост, представляващ  
помещение за здравни услуги с площ 31кв.м., находящо се в Здравна служба с. 
Сивино, УПИ ІХ-Здравна служба в кв. 24, имот пл. № 195 със застроена площ 
104 кв.м., актувана с Акт за общинска собственост № 230/10.02.2000 г. 
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5. Част от имот публична общинска собственост, представляващ 
помещениe за здравни услуги с обща площ- 15 кв.м., находящо се на ІІІ-ти етаж  
в административна сграда с. Кутела, имот пл. № 259, УПИ ІV-Кметство, със 
застроена площ 200 кв.м., актувана с акт за общинска собственост № 302/ 
20.07.2000 г. 

6. Части от имот публична общинска собственост, представляваща и ½ ид. 
ч. от коридор, ½ ид. ч. от санитарен възел, находящо се в Детска градина             
с. Кутела, имот пл. № 210, УПИ VІІ-Детска градина, кв.41 по плана на с. Кутела, 
община Смолян със застроена площ 415 кв.м., актувана с Акт за публична 
общинска собственост  № 199/11.10.1999 г. 

7. Части от имот публична общинска собственост, представляваща  
помещение за здравни услуги с обща площ 32 кв.м. находящо на ІІ-ри етаж в 
сграда Детска градина с. Виево, разположена в УПИ V-Детска градина,   кв. 30, 
имот пл. № 251 по плана на с. Виево, община Смолян със застроена площ 330 
кв.м., актуван с Акт за публична общинска собственост № 185/04.08.1999 г. 

8. Части от имот публична общинска собственост помещения находящи се 
в Здравна служба с. Търън, УПИ-ХVІ-Здравен дом в кв. 12 по плана на с. Търън, 
актуван с Акт за общинска собственост № 330/09.08.2000 г. , както следва : 

8.1. Помещение за стоматологични услуги с обща площ 48,60 кв.м. с 
включени общи части, в това число санитарен възел и чакалня. 

8.2. Помещение за здравни услуги с  обща площ 95 кв.м. с включени общи 
части  в това число санитарен възел и чакалня. 

8.3. Помещение за Аптека, находящо се на I-ви етаж с площ 24 кв.м. и общи 
части с площ 10 кв.м.  

9. Части от имот общинска собственост, представляващи  помещения за 
здравни услуги, находящи се в имот с площ 682 (шестстотин осемдесет и два) 
кв.м. с идентификатор 49014.501.417 с начин на трайно ползване: за текстилна 
промишленост ведно с МС с идентификатор 49014.501.417.1 на два етажа със 
застроена площ 315 кв.м., МС с 49014.501.417.2 на един етаж със застроена 
площ 57 кв.м., построена в кв.39,УПИ ІІ-417, по плана на с.Момчиловци, община 
Смолян, актувани с Акт за общинска собственост №1611/04.08.2011 г. вписан в 
службата по вписвания под № 200, том ІV, н.д.831, вх.р.1333/09.08.2011 г. както 
следва: 

9.1 Помещения за здравни услуги находящи се на І-ви етаж с обща площ 
144,01 кв.м. в това число и общи части чакалня, санитарен възел, 
манипулационна и др. 

10. Части от имот публична общинска собственост, представляваща 
помещения за здравни услуги, находящи се в Здравна служба с. Могилица, УПИ 
ІІ-Поликлиника, кв.38, имат пл.№ 142, по плана на с.Могилица, община Смолян, 
актувани с Акт за публична общинска собственост № 64/21.01.1998 г. с обща 
площ – 157 кв.м., както следва: 

10.1 . Помещение за стоматологични услуги находящо се в партерен етаж с 
обща площ 41 кв.м. и общи части, включващи чакалня и санитарен възел .  
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10.2. Помещение за здравни услуги находящо  на І-ви етаж с обща площ 
157 кв.м. в това число и общи части. 

11. Части от имот публична общинска собственост, представляващ 
помещение за здравни услуги с обща площ – 56,30 кв.м. в това число ½ ид. ч. от 
коридор, ½ ид. ч. от санитарен възел, находящи се на ІІ-ри етаж в Двуетажна 
масивна сграда със застроена площ 452 кв.м. в околовръстен полигон 
с.Букаците, община Смолян, актувани с акт за частна общинска  собственост      
№ 841/11.02.2005 г., вписан в службата по вписвания с № 124, том ІІ, н.д. 352,   
№ 458/16.02.2005 г. стр. 19. 

12.  Части от имот публична общинска собственост, представляваща 
лекарски кабинет, манипулационна и чакалня с обща площ 40 кв.м.,   находящи 
се на ІІІ-ти етаж в комбинирана административна сграда: Кметство, ФЗП, ЦДГ 
със застроена площ 90 кв.м. находящи се в околовръстен полигон на с. Горна 
Арда, с акт за общинска собственост № 229/10.02.2000 г. 

ІІ. Упълномощава Кмета на Община Смолян да проведе публични търгове с 
тайно наддаване и да сключи договори за наем, за срок от 10 години по цени, 
съгласно Приложение № 2 от Наредба за определянето и администрирането на 
местните такси и цени на услуги в община Смолян, Раздел V. Тарифа за 
определяне на месечния наем за един квадратен метър при отдаване под наем на 
общински имоти и Закона за лечебните заведения. 
 
ПО ДЕВЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Отдаване под наем  
чрез публичен търг с тайно наддаване на общински терен  за поставяне на 
временни преместваеми – увеселителни съоръжения по реда на чл. 56 от 
Закона за устройство на територията, Закона за общинската собственост и 
Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени 
на услуги в община Смолян. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Уважаеми колеги, точка 19 от нашия дневен ред. 
Докладна записка от кмета на общината относно отдаване под наем чрез 
публичен търг с тайно наддаване на общински терен за поставяне на временни 
преместваеми увеселителни съоръжения по реда на чл. 56 от ЗУТ, Закона за 
собствеността и Наредбата за определянето и администрирането на местните 
такси и цени на услуги в община Смолян. Имате думата, г-н кмете. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Само ще добавя, че става въпрос за панаира в Устово. 
Само това ще добавя, защото така или иначе може да не се приеме, но до 2012 
година това се е отдавало чрез пряко договаряне без конкурс. И решихме, че 
щом има повече от един желаещ, да обявим конкурс. Пловдивската фирма, която 
беше работила до тогава, беше много учудена и казват: „Само ние си правим 
тука, как ще го давате на друг?“ Според мен е справедливо да е с конкурс, но ако 
откажете, ще трябва директно да се договаря. 
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ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви! Дискусия, уважаеми колеги, по този 
въпрос? Не виждам желаещи да се изкажат. Прекратяваме разискванията. Моля 
общинските съветници, които са съгласни, да гласуват. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 22, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: 22 „за“, без „против“ и „въздържали се“. 
Прекратихме разискванията. Гласуваме поименно основното предложение и 
проект за решение. 
 
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 
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     – „за“ 
14. Кирил Хаджихристев    – „за“ 
15. Коста Начев     – „за“ 
16. Костадин Василев     – „за“ 
17. Мариана Сивкова     – „за“ 
18. Мария Семерджиева    – отсъства 
19. Марияна Методиева    – отсъства 
20. Милен Журналов     – отсъства 
21. Милен Пачелиев     – „за“ 
22. Михаил Генчев     – „за“ 
23. Петър Мирчев     – „за“ 
24. Салих Аршински     – „за“ 
25. Славка Каменова     – отсъства 
26. Стефан Сабрутев     – отсъства 
27. Стоян Иванов     – „за“ 
28. Филип Топов     – „за“ 
29. Юлия Кисьова     – „за“ 

 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Моля, обявете резултата. 
(Виолета Бояджиева: 22 „за“, без „ против“ и „ въздържали се“.) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: 22 „за“, без „против“ и „въздържали се“. Приехме 
основното предложение и проекта за решение по т. 19. 
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Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на Кмета на 

Община Смолян – НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ, на основание чл. 8, ал. 2 и 
ал. 9 от ЗОС, чл. 27, ал. 1 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  

№ 558 
 
           I. 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 №7, 570 кв.м от имот с идентификатор 
67653.925.476 по кадастралната карта на гр. Смолян. 
          ІI. Допуска разполагането в  терен с идентификатор 67653.925.476 на   
временни преместваеми обекти – развлекателни и увеселителни съоръжения за 
времето на провеждане на традиционния Устовски панаир през месец октомври 
2017 г. до приключването му. 
         ІІI. Дава съгласие Кмета на Община Смолян да открие процедура за 
провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на 
общински терен за поставяне на временни преместваеми обекти – развлекателни 
и увеселителни съоръжения , както следва: 

                                    
№  

по ред 
Местонахождение 

1 Терен за поставяне на временни преместваеми обекти – развлекателни 
и  увеселителни съоръжения с площ 570 кв.м., находящ се в гр. Смолян, 
в поземлен имот с идентификатор 67653.925.476 по кадастрална карта 
на гр.Смолян ( зеленчуков пазар – кв. Устово)   

 
ІV. Определя следните условия на публичния търг с тайно наддаване: 
    1. Минималната тръжна цена не може да бъде по – ниска от посочената в  

Приложение № 2, I – Такса за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, 
площади, улични платна и терени с друго предназначение, № IV от Наредбата за 
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в община 
Смолян, която е 1 лв. на кв.м. на ден /без ДДС/ . 
  V. Упълномощава кмета на Община Смолян  да проведе публичен търг с 
тайно наддаване за отдаване под наем на горецитирания  терен за разполагане на 
временни преместваеми обекти – развлекателни и увеселителни съоръжения, да 
изготви заповеди и да сключи договори за наем за срока през който ще се проведе 
традиционния Устовски панаир през месец  октомври 2017г.    
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ПО ДВАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Отдаване под наем на 
общински терени за поставяне на преместваеми обекти по одобрена схема 
по реда на чл. 56 от Закона за устройство на територията и Закона за 
общинската собственост на Държавно Предприятие „Български спортен 
тотализатор“. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Точка 20, уважаеми колеги. Докладна записка от 
кмета на общината относно отдаване под наем на общински терени за поставяне 
на преместваеми обекти по одобрена схема по реда на чл. 56 от ЗУТ и Закона за 
собствеността на Държавно предприятие „Български спортен тотализатор“. 
Имате думата, г-н кмете. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Терените са описани в докладната, няма какво да 
добавя. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви! Дискусия, колеги. Желаещи да вземат 
отношение по този въпрос? Не виждам. Прекратяваме разискванията. Моля 
общинските съветници, които са съгласни, да гласуват.             
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 22, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: 22-ма „за“, без „против“ и „въздържали се“. 
Прекратихме разискванията. Гласуваме поименно проекта за решение, 
основното предложение. 
 
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     – „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     – „за“ 
14. Кирил Хаджихристев    – „за“ 
15. Коста Начев     – „за“ 
16. Костадин Василев     – „за“ 
17. Мариана Сивкова     – „за“ 
18. Мария Семерджиева    – отсъства 
19. Марияна Методиева    – отсъства 
20. Милен Журналов     – отсъства 
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21. Милен Пачелиев     – „за“ 
22. Михаил Генчев     – „за“ 
23. Петър Мирчев     – „за“ 
24. Салих Аршински     – „за“ 
25. Славка Каменова     – отсъства 
26. Стефан Сабрутев     – отсъства 
27. Стоян Иванов     – „за“ 
28. Филип Топов     – „за“ 
29. Юлия Кисьова     – „за“ 

 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Моля, обявете резултата. 
(Виолета Бояджиева: 22 „за“, без „ против“ и „ въздържали се“.) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: 22 „за“, без „против“ и „въздържали се“. Приехме 
проекта за решение по т. 20. 

 
Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на Кмета на 

Община Смолян – НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ, на основание  чл. 11, ал. 1 
от Закона за общинската собственост и във връзка с чл. 51 (б) от Закона за 
Физическото възпитание и спорта, 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  

№ 559 
 

І. Дава съгласие за отдаване под наем на терени за поставяне на 
преместваеми обекти, като елементи от градското обзавеждане, без търг или 
конкурс на Държавно Предприятие „Български спортен тотализатор“  за срок от 3 
(три) години  както следва: 
 
№  

по ред 
Местонахождение 

1.  Терен  с площ 16 кв.м. за поставяне на временен обект – тип павилион 
на Български спортен тотализатор, находящ се в поземлен имот с 
идентификатор 67653.915.266 по кадастрална карта на гр.Смолян /ТПК-
Братан Шукеров / с годишен наем в размер на 192,00 лева без ДДС (сто 
деветдесет и два лева), без ДДС  

2.  Терен  с площ 16 кв.м. за поставяне на временен обект – тип павилион 
на Български спортен тотализатор, находящ се в поземлен имот с 
идентификатор 67653.922.656 по кадастрална карта на гр.Смолян, 
кв.Райково ул. Коста Аврамиков   /спирка Бункера / с годишен в размер 
на 192,00 лева без ДДС (сто деветдесет и два лева), без ДДС 
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3.  Терен с площ 16 кв.м за поставяне временен обект – тип павилион на 
Български спортен тотализатор, находящ / до Универмага в кв.Устово / 
в поземлен имот с идентификатор 67653.925.378 по кадастрална карта 
на гр.Смолян.  с годишен наем в размер на 192,00 лева без ДДС (сто 
деветдесет и два лева), без ДДС. 

4.  Терен  с площ 20,50 кв.м. за поставяне на  временен обект – тип 
павилион на Български спортен тотализатор, находящ се в поземлен 
имот с идентификатор 67653.934.18 по кадастрална карта на гр.Смолян 
бул.България,  до жил.бл. № 46 кв.Смолян, гр.Смолян  с годишен наем в 
размер на 246,00 лева без ДДС ( двеста четиридесет и шест лева ), без 
ДДС 

5.  Терен с площ 16 кв.м., разположен в поземлен имот с идентификатор 
67653.921.43 по кадастрална карта на гр. Смолян  за поставяне на 
павилион за тото пункт, по одобрена схема по чл. 56 от ЗУТ с годишен 
наем в размер на 192,00 лева без ДДС ( сто деветдесет и два лева ), без 
ДДС . 

 
ІІ. Упълномощава кмета на общината да изготви заповеди и да сключи 

договори за наем за срок от 3 години.    
 

ПО ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Изменение и 
допълнение на Решение № 228/28.07.2016 г. за предоставяне на безвъзмездно 
право на ползване на сгради – на читалищата на територията на община 
Смолян. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Точка 21-ва, уважаеми колеги. Докладна записка от 
кмета на общината относно изменение и допълнение на Решение № 228 от 28 
юли 2016 година за предоставяне на безвъзмездно право на ползване на сгради – 
на читалищата на територията на община Смолян. Имате думата, уважаеми г-н 
кмете. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: В Общината е постъпило заявление от Севдалин Медов 
– кмет на с. Градът, придружено от Удостоверение за вписване в Регистъра на 
народните читалища на Народно читалище „Момчилова крепост-2016“ – с. 
Градът. И кметът иска да предоставим за безвъзмездно ползване на помещение с 
площ 100 кв. м., намиращо се на втория етаж в масивна сграда – кметството.  
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви! Дискусия, колеги? Желаещи да се 
изкажат? Не виждам. Прекратяваме разискванията. Моля общинските 
съветници, които са съгласни, да гласуват. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 21, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: 21 „за“, без „против“ и „въздържали се“. 
Прекратихме разискванията. Гласуваме поименно, уважаеми колеги, 
квалифицирано мнозинство според изискванията на ЗМСМА. 
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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 
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     – „за“ 
14. Кирил Хаджихристев    – отсъства 
15. Коста Начев     – „за“ 
16. Костадин Василев     – „за“ 
17. Мариана Сивкова     – „за“ 
18. Мария Семерджиева    – отсъства 
19. Марияна Методиева    – отсъства 
20. Милен Журналов     – отсъства 
21. Милен Пачелиев     – „за“ 
22. Михаил Генчев     – „за“ 
23. Петър Мирчев     – „за“ 
24. Салих Аршински     – „за“ 
25. Славка Каменова     – отсъства 
26. Стефан Сабрутев     – отсъства 
27. Стоян Иванов     – „за“ 
28. Филип Топов     – „за“ 
29. Юлия Кисьова     – „за“ 

 
 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Моля, обявете резултата. 
(Виолета Бояджиева: 21 „за“, без „ против“ и „ въздържали се“.) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: С 21 „за“, без „против“ и „въздържали се“, приехме 
проекта за решение по т. 21 и изпълнихме т. нар. изискване за квалифицирано 
мнозинство, тъй като става дума за безвъзмездно предоставяне. 
 

Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на Кмета на 
Община Смолян – НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ, на основание чл. 21, ал. 1, 
т. 8 във връзка с ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, чл. 11, ал. 1, чл. 12 ал. 3 от Закона за общинската собственост във 
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връзка с чл. 21, т. 3 от Закона за народните читалища и чл. 39, ал. 5 от Закона за 
общинската собственост и § 4 от ПЗР на Закона за народните читалища прие 

 
Р Е Ш Е Н И Е  

№ 560 
 

І. Допълва Решение № 228/28.07.2016 г. на Общински съвет Смолян за  
предоставяне на безвъзмездно право на ползване на сгради – на читалищата на 
територията на община Смолян в частта на Приложение І, като се добавя нова 
точка 28, както следва: 
„28.  Народно читалище„Момчилова крепост - 2016„ с. Градът, общ. Смолян с 
площ 100 кв.м., находящо се  на II-ри ет. в масивна сграда кметство, актувана с 
Акт за общинска собственост № 437/20.02.2001 г., вписан в сл. по вписвания под 
№ 36, том  X, н.д. 2094, стр. 19 “. 

ІІ. Възлага  на кмета на Община Смолян да сключи договор с председателя 
на читалището за безвъзмездно право на ползване за срок от 5 години. 
 
ПО ДВАДЕСЕТ И ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Предоставяне на 
безвъзмездно право на ползване на Национално Движение Равноправие, 
единство, достойнство, помещение частна общинска собственост по реда на 
Закона за общинската собственост. - ОТТЕГЛЕНА 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Точка 22, уважаеми колеги, която е оттеглена във 
връзка с нещастния случай, който се е случил тука. 
 
ПО ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Отдаване на 
земеделска земя от общинския поземлен фонд на Община Смолян, с начин 
на трайно ползване – храсти, неизползвана повече от две стопански години, 
находяща се в землището на с. Турян, под наем без търг или конкурс, на 
основание чл. 24а, ал. 6, т. 2 от Закона за собствеността и ползването на 
земеделските земи. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Точка 23. Докладна записка от кмета на общината 
относно отдаване на земеделска земя от общински поземлен фонд на Община 
Смолян, с начин на трайно ползване – храсти, неизползвана повече от две 
стопански години, намираща се в землището на с. Турян, под наем без търг или 
конкурс, на основание чл. 24а, ал. 6, т. 2 от Закона за собствеността и ползването 
на земеделските земи. Имате думата, г-н кмете. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Заявлението, с което се иска тази земя е от Ловно-
рибарско дружество „Сокол“. Както казахте, под наем без търг или конкурс, с 
годишен наем 30,41 лв.  
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ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви! Дискусия, уважаеми колеги? Не 
виждам желаещи да се изкажат. Прекратяваме разискванията. Моля общинските 
съветници, които са съгласни, да гласуват. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 21, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: 21 „за“, без „против“ и „въздържали се“. 
Прекратихме разискванията. Гласуваме поименно проекта за решение основно 
предложение. 
 
Поименно гласуване на проекта за решение по т. 23 от дневния ред: 

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

 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Моля, обявете резултата. 
(Виолета Бояджиева: 22 „за“, без „ против“ и „ въздържали се“.) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: 22 „за“, без „против“ и „въздържали се“. Приехме 
проекта за решение по т. 23. 
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Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на Кмета на 
Община Смолян – НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ, на основание чл. 21, ал. 1, 
т. 8 и ал. 2  от Закона за местното самоуправление и местната администрация,    
чл. 19, ал. 1 и чл. 24а, ал. 6, т. 2 от Закона за собствеността и ползването на 
земеделските земи прие 

 
Р Е Ш Е Н И Е  

№ 561 
 
І. Упълномощава Кмета на Община Смолян да отдаде под наем, без търг на 

основание чл. 24а, ал. 6, т. 2 от ЗСПЗЗ,  имот  № 004970 с площ 10.155декара – 
общинска частна собственост, актуван с АЧОС № 1895/ 11.05.2017 година и 
начин на трайно ползване – храсти, находящ се в землището на с. Турян,  на 
СЛР-ЛРД „Сокол“ – Смолян за доотглеждане на елени лопатари.  

ІІ. Определя годишен наем за отдаване под наем на имот  № 004970 с площ 
10.155 декара на СЛР-ЛРД „Сокол“ – Смолян в размер на 30.47 лева.   

ІІІ. Упълномощава Кмета на Община Смолян да сключи договори за 
отдаване, със срок до 10 години със СЛР-ЛРД „Сокол“ – Смолян. 
 
ПО ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Даване на 
съгласие за извършване на изграждане на временен горски път в имот № 
53792.3.142 – общинска частна собственост, вид територия - горска, НТП – 
иглолистна гора, с площ – 610336 кв. м., местност „Могилата – Шенев 
чучур“, землище на с. Орешец, общ. Смолян, на основание чл. 12, ал. 2, т. 5 
от Наредба №5 от 31.07.2014 година за строителството в горските 
територии, без промяна на предназначението им. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Точка 24, уважаеми колеги. Докладна записка от 
кмета на общината относно даване на съгласие за извършване на изграждане на 
временен горски път в имот № 53792.3.142 – общинска частна собственост, в 
местността „Могилата – Шенев чучур“, землище на с. Орешец, община Смолян, 
на основание Наредба № 5 за строителството в горски територии, без промяна на 
предназначението им. Имате думата, г-н кмете. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Няма какво да добавя и по тази точка. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря! Дискусия, уважаеми колеги? Имате дума, 
г-н Топов. 
ФИЛИП ТОПОВ: Уважаеми колеги, тука, и по време на обсъждане на тази 
докладна записка в комисиите изразих едно становище. Сега също ще повторя 
съображенията ми. Не толкова, че съм против да се отдават възможности за 
изграждане на т. нар. временни горски пътища в наша собственост, а относно 
засилване на контрола от компетентните органи относно начина на изграждане 
на тези временни пътища. Относно полагане на възможни усилия за запазване 
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колкото се може повече на горския фонд. След използване на този временен път 
контролните органи да проконтролират по какъв начин е възстановен този 
временен път. Защото, уважаеми колеги, и туристи, и граждани, а и хора, които 
често посещават гората, виждат какъв разлом, повтарям разлом, са тези 
временни горски пътища. Минават тежкотоварни автомобили, свършват си 
работата там, добиват дървесина и след това „и след нас потоп“. Аз лично съм 
възмутен по отношение на приключили сечища в определени моменти, в 
определени територии на общината, където наистина там просто фонда горския, 
земята, са тотално нарушени. При един по-проливен дъжд, а това за съжаление 
се наблюдава последните години, най-вероятно и с поголовното изсичане на 
горските масиви, този процес на засилване на обилни дъждове, на бури и 
прочие, ще продължи. Затова моят апел е тука да не спираме бизнеса. Аз ще 
гласувам „за“ тази докладна записка, но контролните органи, това са Горското, 
нашите контролни органи от страна на Общинската собственост, това е и 
РИОСВ в лицето на г-жа Гаджева, има как да се проконтролират тези неща. Г-жа 
Гаджева нещо мисля, че реагира, че може би не е това нейната основна задача, 
но в крайна сметка то това е смисъла на контролните органи – взаимодействие, 
взаимодействие и пак взаимодействие. Сега някакви такива частни интереси, 
поголовно добиване на дървесина, при наличието на заболяване на гората, при 
наличието на това, което се наблюдава в момента в горските площи – изсъхване 
на горите и прочие, и прочие, молбата ми наистина е към контролните органи да 
контролират първо как се прокарват тези пътища, дали това прокарване е в 
необходимия за използване на масива, както дължина, така и ширина. В тази 
връзка, уважаеми колеги, призовавам наистина контролните органи да 
осъществяват по-ежедневен бих казал и последващ контрол. Когато се поема 
ангажимент за отдаване под наем и търсене на добив в общински гори и в частни 
гори, да се предвижда и клауза за възстановяване на ландшафта след използване 
на този горски масив. Това е, което моля да имате предвид. Иначе ще гласувам 
„ за“.  
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви, г-н Топов. Съществени бележки по 
този въпрос. Така е, приемаме. Г-жо Гаджева, имате думата. Вероятно ще 
репликирате г-н Топов. 
ЕКАТЕРИНА ГАДЖЕВА: Уважаеми г-н кмет, уважаеми г-н председател! По-
скоро не реплика, а разяснение на какъв е реда за одобряване на един такъв 
временен горски път. Както е записано в докладната, ако е обърнато внимание, 
определянето на това трасе става във връзка със заповед на директора на РДГ и е 
свързано с достъп до временно недостъпни басейни. Тоест не някой си решава аз 
искам от тука да мина, че ми е по-пряко, а това е в резултат на проверена 
процедура, изготвено план-извлечение, одобрено от няколко структури. Това е 
във връзка с как, защо и къде се прокарват тези пътища. Далеч не навсякъде, 
далеч не може и в собствения си имот да се пусне. Обикновено в тези пътища 
има по-целенасочена политика да могат да обхванат повече от един обекти. 
Тоест да се освободи достъп до недостъпни басейни в голяма част, а не просто за 
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една частна гора. Мисля, че всеки, които има частни гори или горовладелска 
кооперация, защото те минават през нас за съгласуване тези план-извлечения, 
има поглед, че се е налагало, за да се направи извозен път, да се премине и през 
общински, и през държавни гори, включително и през частни имоти. По 
отношение на контрола, там са много различни функциите. Не го приемам като 
забележка, за денонощния контрол. Не е наш контролът върху пътищата, но този 
проблем наистина го има и наистина е известен. Лошо е състоянието, защото 
твърде често габаритите на камионите не отговаря на габарита на пътищата. В 
тази връзка има изменение в Наредбата за строителство в горите и има ново 
понятие „камионен път“. Другото е, че твърде често икономически интереси 
надделяват, но тука има и други структури непосочени, като ДАИ, за да се 
прецени за пълнотата на камиона дали да е това и дали са достатъчно 
препълнени, защото и това често се случва – извънгабаритни товари. Имат 
отношение и органите на Полицията. Това е в национален план дискутиран 
въпрос, който трябва да намери решение, защото наистина движението по 
горските пътища и офроуд движението с АТВ-та са сериозни проблеми, които се 
подценяват. Иначе смея да твърдя, че безогледни, безобразни и поголовни сечи 
на наша територия няма. Миналата седмица изпълнителния директор на 
Агенцията по горите и заместника му. Именно се коментираше сериозното 
състояние с корояд и дори напротив, че трябва да се вземат по-спешни мерки. 
Един депутат, няма да цитирам, от трибуната постоянно казва „Сечете по-бързо, 
бавите се“. От друга стана пък ето, общественото мнение се наслагва в друга 
посока, че много поголовно се сече. И едното, и другото не са точни. Всяко нещо 
се извършва на база планови документи, през контрола на няколко институции и 
ако изглежда по някакъв начин, то твърде често е липса на информация. Иначе 
като цяло подкрепям предложението да е завишен контрола, но не мисля, че това 
е предмет и отношение само на един орган. Това е една цялостна и държавна 
политика. А по отношение на извозване на дървесина по време на валежи, се 
пускат заповеди от директорите на стопанства да не се допуска това нещо. 
Твърде често и камионите, по чисто технически причини не се случва, защото 
камионите затъват, малко така практическо, но за съжаление, наистина се 
изравят пътищата. Изравят се, допуска се подобно нещо, но в никакъв случай, 
както г-н Топов, не бива, аз ще подкрепя докладната, защото освобождаваме 
достъпа до тези басейни. Може част от тях и да са повредени, но пак казвам, 
държавата си изпълнява функции на различни нива. Състоянието на горите се 
следи от много органи. По отношение на извозването на пътища има още какво 
да се желае. Благодаря. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви, г-жо Гаджева. Други желаещи да се 
изкажат по този въпрос? Г-н Костадин Василев, имате думата. 
КОСТАДИН ВАСИЛЕВ: Уважаеми г-н председател, аз също ще подкрепя 
докладната. На мен ми прави впечатление тази докладна, че в т. IV римско е 
определен общински служител. Не знам дали забелязахте, но общински 
служител, който отговаря за извършването на окачествяване, измерване, 
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маркиране и контролиране на търговска сеч. Аз мисля, че може да му вменим 
след като приключи сечта, той да обходи трасето на временния път и да даде 
някаква оценка и за трасето на временния път. Така че това е предвидил, и това е 
много добре, което се е случило в момента тука, тъй като за първи път го виждам 
в такава докладна. Част от мерките, които ще вземем за спазване законите. 
Наистина пътищата горски са в окаяно състояние. Аз мисля, че е крайно време 
да вземем такова отношение. Бяхме взели отношение и за рампа за претоварване 
на големите коли, които излизат на трасета, на асфалта. Може би този служител 
трябва да провери дали, тъй като се получава едно замърсяване, освен както се 
казва тука в кални пътища, изкарване на кал на асфалтовото трасе, да се вземе 
отношение и госпожата, която е наела обекта, да си възстанови нанесените 
повреди. Благодаря.; 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви, г-н Василев! Не виждам, уважаеми 
колеги, други желаещи да се изкажат. Прекратяваме разискванията по този 
въпрос. Моля общинските съветници, които са съгласни, да гласуват. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 22, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: С 22 „за“, без „против“ и „въздържали се“, 
прекратихме разискванията. Гласуваме поименно проекта за решение, основно 
предложение. 
 
Поименно гласуване на проекта за решение по т. 24 от дневния ред: 

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

 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Моля, обявете резултата. 
(Виолета Бояджиева: 21 „за“, „ против“ няма, „ въздържал се“ 1.) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: 21 „за“, без „против“, 1 „въздържал се“, приемаме 
проекта за решение по т. 24. 
 

Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на Кмета на 
Община Смолян – НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ, на основание чл. 21, ал. 1, 
т. 8 и ал. 2  от Закона за местното самоуправление и местната администрация,     
чл. 153, ал. 1 от Закона за горите и чл. 12, ал. 2, т. 5 от Наредба № 5 от 31.07.2014 
год. за строителството в горските територии, без промяна на предназначението им 
прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е  
№ 562 

 

І. Дава съгласие за извършване на изграждане на временен горски път в 
имот № 53792.3.142 – общинска частна собственост, вид територия - горска, 
НТП – иглолистна гора, с площ – 610336 кв. м., местност „Могилата – Шенев 
чучур“, землище на с. Орешец, общ. Смолян, който път ще обслужи 
горскостопански обект – наследствен имот на заявителката, за реализиране на 
горскостопански мероприятия по горскостопанска програма, утвърдена със 
Заповед № РД–СМ–З–136/26.06.2017 година на Директора на Регионална 
дирекция по горите – гр. Смолян.  

ІІ. Дава съгласие Величка Илчева Каневска, да възложи изпълнението на 
дейности, като изготвяне на план извлечение за техническа сеч по просеката, по 
издаване на Разрешително за сеч, маркиране на дърветата за сеч и 
освидетелстване на сечището по трасето на временния път, за нейна сметка.   

ІІІ. Дава съгласие Величка Илчева Каневска да закупи добитата дървесина, 
по цени определини в Наредбата за определянето и администрирането на 
местните такси, цени и услуги в Община Смолян. 

IV. Определя Елена Стоянова Червенкова  да извърши окачествяване, 
измерване, маркиране с контролна горска марка, добитата дървесина от 
общинския имот при продажбата и на Величка Илчева Каневска. 
 
ПО ДВАДЕСЕТ И ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Ново обсъждане и 
произнасяне по искането на разрешение за изработване на Подробен 
устройствен план – План за регулация и застрояване на поземлен имот с 
идентификатор 14605.9.74 в местност „Орничето”, землище с. Гела. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
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ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: И точка 25, уважаеми колеги. Последна от нашия 
дневен ред. Докладна записка от председателя на Общинския съвет относно ново 
обсъждане и произнасяне по искането на разрешение за изработване на 
Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване на поземлен имот 
с идентификатор 14605.9.74 в местност „Орничето“, землище на с. Гела. 
Предлагам ви, уважаеми колеги, да изберем председателстващ заседанието, за да 
мога да докладвам по този въпрос. Има ли предложения?  
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Михаил Генчев. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Чакам общинските съветници. Г-н кмета има свое 
мнение. 
(Михаил Генчев, от място: Има много точно мнение.) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Той каза Михаил Генчев. 
(Михаил Генчев, от място: Да бе, ама си правя отвод.) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Уважаеми колеги, имате ли други предложения? 
(Кирил Асенов, от място: Стоян Иванов.) 
(Михаил Генчев, от място: Благодаря ви, г-н кмете! Правя си отвод.) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Има предложение от залата. Г-н Кирил Асенов го чух 
да предлага г-н Стоян Иванов. Заповядайте, г-н Иванов. Всъщност трябва да 
гласуваме за това. Други предложения има ли? Аз имах така нещо друго 
предвид, но както и да е. 
(Филип Топов, от място: Аз също съм за Стоян Иванов.) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Ето, кандидатурата на г-н Стоян Иванов вече се 
подкрепя и от друг общински съветник. Има ли други предложения? Не виждам. 
Няма да прекратяваме разискванията. Той е процедурен, наш вътрешен въпрос, 
т. нар. решение, което влиза незабавно в сила. Моля общинските съветници, 
които са съгласни г-н Стоян Иванов да председателства заседанието по тази 
точка, да гласуват. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 21, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: С 21 „за“, без „против“ и „въздържали се“, 
общинският съветник г-н Стоян Иванов председателства заседанието по тази 
точка от дневния ред. Заповядайте, г-н Иванов. 
(Стоян Иванов зае мястото си на председателстващ заседанието на 
Общинския съвет.) 
СТОЯН ИВАНОВ: Уважаеми колеги, даваме думата на вносителя. Чухте 
докладната. Давам думата на вносителя – г-н Кръстанов.  
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Уважаеми колеги, във връзка с произнасяне по едно 
наше решение, № 361 от 25 януари 2017 година, е отменено от 
Административния съд като незаконосъобразно. В тази връзка, тъй като 
преценката на Съда е, че сме осъществили не мотивиран отказ по отношение на 
искане на разрешение за изработване на подробен устройствен план. Въпросът 
наистина не е толкова елементарен, колкото понякога изглежда на пръв поглед, 
едно разрешение за изработване на ПУП. Имахме жалби и имаме жалби от 
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няколко граждани, в това число от бивши кметове и хора, които познават 
прекрасно инфраструктурата в района и имат активно отношение като 
общественици по този въпрос. Така че след като мина цялата тази сага с 
административното дело в Съда, постъпи едно геодезическо заснемане, от 
правоспособно лице разбира се, вписано в Агенцията по геодезия, картография и 
кадастър – София и т. н, и се установи, че имотът влиза в обслужващ съседните 
застроени и незастроени терени път, обслужващ гробищен парк и достъп до един 
параклис, а също така и фиксиращ обстоятелството, че в този път са 
разположени три водопровода. Един капитален и два локални, които обслужват 
и населеното място и съседните и околни незастроени имоти. В тази връзка 
категорично е становището, че е налице явна фактическа грешка в кадастралната 
карта. Това ми даде основание като председател, отговорен за новото обсъждане 
и произнасяне по исканията за тези подробни устройствени планове, които се 
препоръчват от Административния съд, по точно императивно се задължава 
председателят да направи това, да ви предложа отново да откажем да издадем 
разрешение за изработване на Подробен устройствен план – План за регулация и 
застрояване на този имот, но много силно мотивирани от констатираната чрез 
геодезическото заснемане явна фактическа грешка в кадастралната карта. Така 
че този конкретен не толкова елементарен случай с възражения от страна на 
фактори и заинтересовани лица, получава едно такова развитие. При всички 
случаи, собственикът на имота, който иска да регулира този имот, за да може да 
го застрои, трябва да се възползва от Закона за устройство на територията и от 
други подзаконови нормативни актове, или да поиска промяна на явната 
фактическа грешка в кадастралната карта, или да отстъпи от границите си тази 
част от имота, който навлиза в пътя и затруднява функционирането като цяло на 
другата публична обществена инфраструктура за масов обществен достъп. Това 
е моето предложение, толкова обстоятелства. Тъй като става дума за докладна 
записка, която е в резултат на отменено наше решение от Административния съд 
в Смолян. 
СТОЯН ИВАНОВ: Уважаеми колеги, становищата на всички комисии са 
положителни. Откривам дискусия. Мнения, предложения, становища? Не 
виждам. Прекратяване на разискванията. Моля, който е съгласен, да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 21, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 
СТОЯН ИВАНОВ: 21 „за“, без „против“ и „въздържали се“. Прекратяваме 
разискванията. Преминаваме към гласуване. 1/2, явно гласуване. Който е 
съгласен с така направеното предложение, моля да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 21, „ПРОТИВ“ – 1, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 
СТОЯН ИВАНОВ: С 21 „за“, „ против“ 1, без „въздържали се“, предложението се 
приема.  
 

Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на 
Председателя на Общински съвет – Смолян – ИНЖ. ДИМИТЪР ЙОВЧЕВ 
КРЪСТАНОВ, на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и чл. 27 ал. 3 от ЗМСМА, чл. 124б, 
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ал. 5 от ЗУТ и в съответствие с Решение № 213/07.06.2017 г. на Административен 
съд – Смолян прие 

 
Р Е Ш Е Н И Е  

№ 563 
 
1. Отказва да издаде разрешение за изработване на Подробен устройствен 

план – План за регулация и застрояване на имот с идентификатор 14605.9.74 в 
местност „Орничето“, землище с. Гела поради явна фактическа грешка в 
кадастралния план, установена чрез геодезическо заснемане. 

2. Да се представи нов Подробен устройствен план – План за регулация и 
застрояване на поземлен имот с идентификатор 14605.9.74 в местност 
„Орничето”, землище с. Гела, съобразен със съществуващия път. 

 

Приложение: Геодезическа снимка в М 1:500 на участък от път в село Гела, общ. Смолян 

 
СТОЯН ИВАНОВ: Отрицателен вот, г-н Филип Топов. 
ФИЛИП ТОПОВ: Колеги, гласувах „против“, за да мога да взема думата. И да 
направя кратък анонс по предишното, по начина, извинявайте, по начина как 
определихме водещ на настоящото заседание и по-конкретно към колегите, 
които бяха „против“ промените, които Комисията по изменение на Правилника 
правихме няколко пъти опит да се внесат. Тогава идеята беше освен по-голяма 
прозрачност в нашата работа, и по-голяма функционалност. Видяхте по какъв 
труден начин стигнахме до единодушие да води заседанието г-н Иванов. Затова 
наистина, когато се отхвърля някакво разумно предложение, просто да има 
аргументи да се гласува по обективност, по законосъобразност, а не по 
целесъобразност, защото това предложение се внася от определени хора. 
Благодаря! Затова гласувах „против“, за да мога да взема отношение във връзка с 
този правилник. 
СТОЯН ИВАНОВ: Благодаря, г-н Топов. Давам думата на председателя. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви, г-н Иванов. Уважаеми колеги, поради 
изчерпване на дневния ред, закривам заседанието. Благодаря ви за 
ангажираността, за активността и за взетите решения. Благодаря! Хубав ден! 
 
(Заседанието на Общинския съвет беше закрито в 12.05 часа.) 
 
 
 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ 
Председател на Общински съвет – Смолян 
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