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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 
№ 28 

 
Днес, 31.08.2017 година, от 14.00 часа, в заседателната зала на Община 

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

Присъстваха: 23 общински съветника. 
Отсъстваха: Ангел Безергянов, Милен Пачелиев, Петър Мирчев, Салих 

Аршински, 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 
колеги общински съветници, моля да заемете местата си в залата, в съответствие 
с изискванията на нашия правилник, на местата, определени от председателя, 
както конкретно е написано там. Ако някой има други намерения и желания или 
предполага друго място в залата, трябва да уведоми председателя. Очевидно 
имаме необходимият кворум, откривам заседанието на Общинския съвет – 
Смолян. Г-жо Бояджиева, колко съветници присъстват в залата? 
(Виолета Бояджиева – гл. експерт в Дирекция АИО и ОМП: В залата присъстват 
22 общински съветници.) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви. 22 общински съветници в залата. 
Откривам заседанието на Общинския съвет – Смолян. Най-напред, уважаеми г-н 
кмете, уважаеми кметове на населени места, уважаеми съграждани и гости, 
уважаеми представители на електронните и печатните медии, уведомления на 
основание чл. 61, ал. 5 от нашия правилник за отсъствие по уважителни причини 
от днешното заседание от колегите Ангел Безергянов, Милен Пачелиев, Петър 
Мирчев, Салих Аршински, Славка Каменова и Стефан Сабрутев. На основание чл. 
74, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, 
неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация, за 
изказване по т. 2 от дневния ред се е записал гражданинът Мирослав Фисински. 
Виждам го тук, в залата. Преди да преминем към обсъжданията по проекта за 
дневен ред на днешното заседание, пропуснали сме с г-н кмета да отбележим, че 
т. 22 от днешния дневен ред, от проекта, е питания, във връзка с отложеното на 
заседанието питане на общинския съветник Михаил Генчев. Така че преминаваме 
към обсъждане на проекта за дневен ред с допълнението, че т. 22 в проекта е точка 
„Питания“, по питането на общинския съветник г-н Михаил Генчев. И така 
колеги, откривам дискусия по проекта за дневен ред. Не виждам желаещи да се 
изкажат. Моля общинските съветници, които са съгласни да прекратим 
разискванията по проекта за дневен ред, да гласуват. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 22; „ПРОТИВ“ – 0  „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 
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ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: С 22 „за“, без „против“ и „въздържали се“, 
прекратихме разискванията по проекта за дневен ред. Преминаваме към гласуване 
по същество на проекта за дневен ред. Моля общинските съветници, които са 
съгласни с този проект, да гласуват. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 23, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: 23 „за“, без „против“ и „въздържали се“. Приехме 
дневният ред за днешното заседание и преминаваме към неговата реализация. 
 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:  
 

1. Именуване на Спортна зала – Смолян на името на Величко Чолаков. 
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 
2. 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 
 

3. Осигуряване от страна на Община Смолян на временен финансов ресурс за 
текущи разходи за управление на стратегията на „МИГ Девин – Смолян“ по 
подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от 
общностите местно развитие“ и подмярка 19.4 „Текущи разходи и 
популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие“ на 
мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за 
развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
 

4. Утвърждаване на маломерни самостоятелни и слети паралелки за учебната  
2017/2018 година по чл. 11 и чл. 11а и на групи по чл. 2, ал. 8 от Наредба         
№ 7/29.12.2000 г. за определяне броя на паралелките и групите и броя на 
учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските 
градини и обслужващите звена. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
 

5. Упълномощаване на представител на Община Смолян за участие в 
извънредно Общо събрание на акционерите на МБАЛ „Д-р Братан 
Шукеров“ АД, гр. Смолян, свикано за 11.09.2017 г., и гласуване по дневния 
ред. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
 

6. Разрешение за изработване на Подробен устройствен план – парцеларен 
план за обект: „Водоснабдяване на съществуваща жилищна сграда в УПИ I 
– 132.431 в кв. 287 местност „Могилата“ – гр. Смолян, Община Смолян”. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
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7. Възмездно право на строеж върху Урегулиран поземлен имот III - БКТП – 
общинска собственост по реда на чл. 37, ал. 4, т. 4 от Закона за общинската 
собственост. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
 

8. Продажба на поземлен имот с идентификатор 67653.915.649 - частна 
общинска собственост по реда на чл. 35, ал.1 от Закона за общинската 
собственост и чл. 45, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление 
и разпореждане с общинско имущество чрез публичeн търг с тайно 
наддаване.                  

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
 

9. Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на 
части от учебно заведение за продажба на закуски, сладкарски изделия по 
реда на Закона за общинската собственост.  

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
 

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

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
 

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

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
 

12. Отдаване под наем на общински терени за поставяне на преместваеми 
обекти по реда на чл. 56 от Закона за устройство на територията и Закона за 
общинската собственост. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
 

13.  Предоставяне на имот - публична общинска собственост стадион „Капитан 
Петко войвода“ с. Петково за безвъзмездно управление на Дом за възрастни 
хора с психични разстройства с. Петково (мъже) по реда на Закона за 
общинската собственост. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
 

14. Изменение на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – 
общинска собственост за 2017 година. Промяна статута на общински 
жилища. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
 

15. Изразяване на съгласие на Община Смолян като собственик на поземлени 
имоти с идентификатори 49014.18.5190 и 49014.18.5187, с начин на трайно 
ползване: пасище, трайно предназначение на територията: земеделска по 
кадастрална карта на с. Момчиловци, местност „Свети дух“, община 
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Смолян, засегнати от проекта за санитарно – охранителна зона, 
удостоверяващо, че е запозната със забраните и ограниченията, посочени в 
Наредба №3/16.10.2000г. на МОСВ, МЗ и МРРБ. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
 

16. Възлагане на дейности в горски територии – общинска собственост на 
основание Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на 
дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за 
ползването на дървесина и недървесни горски продукти и определяне на 
тарифа за изпълнението им. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
 

17. Предоставяне на общински поземлен фонд на основание § 27, ал. 2, т. 1 от 
Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и 
допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи 
/ЗИДЗСПЗЗ/.   

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
 

18. Прехвърляне на трето лице на акции от капитала на „РОЖЕН 
ЕКСПРЕС“АД, ЕИК: 830166384, притежавани от „ФЕСТА ХОЛДИНГ“ 
АД, ЕИК: 103123984. 

ДОКЛАДВА: Инж. Д. Кръстанов – Председател на ОбС 
 

19. Отмяна на Решение № 560, прието от Общински съвет – Смолян на 
заседание, проведено на 27.07.2017г. по Протокол № 27, върнато като 
незаконосъобразно за ново обсъждане. 

ДОКЛАДВА: Инж. Д. Кръстанов – Председател на ОбС 
 

20. Отчет за дейността на Общински съвет – Смолян за периода от месец 
януари 2017 година - месец юли 2017 година. 

ДОКЛАДВА: Инж. Д. Кръстанов – Председател на ОбС 
 

21. Промяна на собствеността на  микроязовири „Кирянов гьол“ /Рибката/       
гр. Смолян и „Лагера“ гр. Смолян 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
 

22. Отговор на питане. 
 
 
ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Именуване на Спортна зала – 
Смолян на името на Величко Чолаков. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Точка първа от дневния ред. Именуване на Спортна 
зала – Смолян на името на Величко Чолаков. Докладна записка от Николай 
Мелемов – кмет на община Смолян. Моля, уважаеми г-н кмете, имате думата. 
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НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Уважаеми госпожи и господа общински съветници, 
колеги кметове, гости! Преди броени дни цялата смолянска общественост и 
спортните среди на страната бяха разтърсени от внезапната преждевременна 
кончина на най-изтъкнатия и заслужил спортист-тежкоатлет на Смолян и на 
вдигането на тежести в свръхтежка категория, световния вицешампион, 
олимпийски медалист, многократен републикански шампион и рекордьор 
Величко Чолаков. Той беше водеща фигура в спортните среди на града, имаше 
добра методика за подготовка на състезатели, добри идеи за развитие на спортната 
база на града. Мястото, където минаваше неговия живот беше спортната зала, 
където е и базата на клуба за вдигане на тежести. Затова правя това предложение, 
в негова памет и за вдъхновение на всички наши съграждани, които в бъдеще ще 
се посветят на спорта, Спортната зала да носи неговото име. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви, г-н кмете. Уважаеми колеги, разкривам 
дискусия по предложението и проекта за решение. Г-н Кирил Хаджихристев – 
ръководител на групата на КРОС и председател на Комисията по законност и 
местно самоуправление. Имате думата. 
КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: Уважаеми г-н председател, уважаеми г-н кмет, 
колеги! Изцяло подкрепяме идеята на кмета за наименованието на Спортната зала 
на Величко Чолаков. Там, където е израснал като спортист, там, където донесе 
европейските и световни олимпийски медали, в знак на почит и признателност. 
Но искам да допълня тука, че този човек с неговата кончина изостави две деца, 
малки, невръстни. И освен признателност и почит към него, би трябвало да 
изразим и подкрепата си към неговото семейство. Затова предлагам в докладната 
записка като втора точка, във връзка с 15-ти септември, първият учебен ден, 
Община Смолян да отпусне еднократна помощ от 1 200 лева за децата на Величко 
Чолаков. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви, г-н Хаджихристев. По същество 
конкретно предложение. Уважаеми колеги, други желаещи да се изкажат? Имате 
думата. Г-н Филип Топов. 
ФИЛИП ТОПОВ: Уважаеми г-н председател, уважаеми колеги, гости! Аз ще 
предложа чисто процедурно, както направих и в миналото заседание, с 
едноминутно мълчание да почетем паметта на Величко Чолаков. Той е и почетен 
гражданин на Смолян. След това искам да изразя личното си становище и 
убеждение, че това номиниране на Спортната зала като една морална награда от 
страна на Общинския съвет е най-малкото, което може да направим. За съжаление, 
Величко Чолаков, който е еталон и пример за младите, за подрастващите, за 
желанието за спортуване, за пълноценното използване на базата, която е 
създадена и продължава да се създава в спортно-техническо отношение от 
Община Смолян, вече го няма. Аз използвам и излизането на микрофона от мен 
лично, да изкажа най-дълбоките си съболезнования на баща му Алекси, на 
неговото семейство. С баща му сме съученици, Величко беше съученик с моя син, 
израсна в моя квартал. Лека му пръст и Бог да го прости! 
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ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Уважаеми г-н Топов, всички ние отдадохме заслужена 
почит и уважение на Величко Чолаков, когато неговото тяло беше изложено в 
Спортната зала в Смолян, но аз не мога да откажа по никакъв начин на вашето 
конкретно предложение тук със ставане на крака и с едноминутно мълчание 
отново да почетем неговата памет. 
(Всички присъстващи в залата станаха на крака, за да почетат с едноминутно 
мълчание паметта на Величко Чолаков.) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви! Продължаваме дискусията. Други 
желаещи да вземат отношение? Не виждам. Едно напълно консенсусно 
предложение от г-н кмета. Ние двамата го съгласувахме и по време на самото 
поклонение в Спортната зала. То е широко подкрепено и от обществеността на 
Смолян, така че предлагам да прекратим разискванията. Не виждам желаещи да 
се изкажат. Прекратяваме разискванията. Моля общинските съветници, които са 
съгласни, да гласуват. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 23, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: С 23 „за“, без „против“ и „въздържали се“, 
прекратихме разискванията. Имаме направено предложение по същество за 
допълване на проекта за решение от г-н Кирил Хаджихристев, а именно, във 
връзка с първият учебен ден, 15 септември, семейството на Величко Чолаков да 
бъде подпомогнато с 1 200 лева от Община Смолян. Така че подлагам на 
гласуване, според изискванията на нашия правилник, предложението за 
допълване на проекта за решение. Моля общинските съветници, които са 
съгласни, да гласуват. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 23, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: С 23 „за“, без „против“ и „въздържали се“, гласувахме 
предложението за допълване на основния проект за решение. Моля общинските 
съветници, които са съгласни да приемем основния проект за решение, но тъй като 
имаме вече в проекта за решение и конкретна сума, става дума за решение, 
свързано с конкретни финансови средства, така че преминаваме към поименно 
гласуване. Всъщност гласуваме първа, втора и трета точка, която вече приехме, и 
която вече влезе. 
 
Поименно гласуване на проекта за решение по т. 1 от дневния ред: 

1. Ангел Безергянов     – отсъства 
2. Анита Чолакова    – „за“ 
3. Валентин Кюлхански    – „за“ 
4. Валентин Цолов     – „за“ 
5. Данчо Киряков     – „за“ 
6. Димитър Кръстанов    – „за“ 
7. Димитър Николов     – „за“ 
8. Екатерина Гаджева    – „за“ 
9. Елисавета Лободова    – „за“ 
10. Ивайло Халваджиев    – „за“ 



Протокол № 28/31.08.2017 г. 

  

7 

 

11. Иван Пищалов     – „за“ 
12. Илия Томов     – „за“ 
13. Кирил Асенов     – „за“ 
14. Кирил Хаджихристев    – „за“ 
15. Коста Начев     – „за“ 
16. Костадин Василев     – „за“ 
17. Мариана Сивкова     – „за“ 
18. Мария Семерджиева    – „за“ 
19. Марияна Методиева    – „за“ 
20. Милен Журналов     – „за“ 
21. Милен Пачелиев     – отсъства 
22. Михаил Генчев     – „за“ 
23. Петър Мирчев     – отсъства 
24. Салих Аршински     – отсъства 
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: 23 „за“, без „ против“ и „ въздържали се“) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: 23 „за, без „против“ и „въздържали се“. Приехме 
проекта за решение с допълнението, направено от г-н Хаджихристев. 
 
 

Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на Кмета на 
Община Смолян  –  НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ, на основание чл. 21, ал. 1, 
т. 18, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА прие   

 
Р Е Ш Е Н И Е 

№ 564 
 
1. Именува Спортна зала – Смолян на името на Величко Чолаков. 

2. Възлага на Кмета на Община Смолян да предприеме необходимите 
стъпки за въвеждане на наименованието Спортна зала „Величко Чолаков“ 
– Смолян в общинските регистри, където то фигурира. 
 

3. Във връзка с 15 септември Община Смолян отпуска еднократна парична 
помощ в размер на 1200 лв. за семейството на Величко Чолаков. 
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ПО ВТОРА 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: Преминаваме към точка втора, уважаеми колеги, от 
нашия дневен ред. Докладна записка от кмета на общината, относно 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. Г-н кмете, имате думата. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Тази точка вече беше докладвана, така че не виждам 
какво мога да добавя. Може би да добавя това, че има и становище на Полицията, 
което е приложено към точката. Тогава бе отложена точката. Не виждам какво 
повече може да добавим. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви. Откривам дискусия по точка втора. След 
доста бурни дебати на постоянните комисии, да обсъдим и днес тук в залата на 
Общинския съвет конкретните предложения за изменение и допълване на 
Наредбата. Г-н Кирил Хаджихристев. 
КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: Г-н председател, като председател на Комисията по 
законност съм длъжен да взема отношение по тази точка. Наредба № 1 преди да 
се приеме е преминала през обществено обсъждане, както се изисква по Закона за 
нормативните документи. Аз мисля, че всяка промяна, която настъпва в тази 
наредба и която е предложена, би трябвало отново да мине по процедурата на 
обществено обсъждане. Защо държа на обществено обсъждане?! Защото там, 
когато то е широко оповестено, както трябва, и присъстват от всички 
заинтересовани страни лица, те ще си изкажат своите мотиви „за“ и „против“. Така 
общинските съветници ще могат да вземат решение, което да удовлетворява по-
голямата част от обществото. В тази връзка, тъй като не е спазена според мен 
процедурата, предлагам да бъде оттеглена докладната записка, да си мине 
процедурата с общественото обсъждане, казвам широко обществено обсъждане, 
да се чуят всички страни и чак тогава да бъде предложена за гласуване. Имам 
обаче един въпрос. Защо удължаването на работното време на търговските 
заведения, за което аз нямам нищо против, нека тези търговци ако решат, да 
работят денонощно, но защо тука в докладната се обвързва със Закона за шума в 
околната среда. Ние всъщност удължаваме работното време, за да помогнем на 
търговците да си изпълнят своите намерения или просто удължаваме времето, 
през което се генерира шум от тези заведения? 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви, г-н Хаджихристев. Г-н Журналов, тъй 
като предложението за отлагане на точката е по същество процедурно 
предложение, и аз съм длъжен да го подложа на гласуване незабавно, само ако 
имате конкретни процедурни предложения, мога да ви дам думата. Желаете ли? 
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(Милен Журналов, от място: Благодаря.) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря. Г-н кмете? 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: За шума аз бих казал, че и в събота в 15 часа следобед, 
ако има шум, това не е нормално. Независимо, че е в работно време. Така че шума 
си е отделна тема. Просто шум не трябва да има, независимо какво е работното 
време. И в неделя в 14 часа следобед, ако има шум, това не е нормално според 
мен. Така че шумът си е шум и не трябва да се допуска. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Но така или иначе подлагам на гласуване, г-н кмете, 
предложението направено от председателя на комисията. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Само че тука имаше и един субективен момент. Да бъде 
обществено обсъждане, ама както трябва. Какво значи? То има един начин за 
обявяване на обществено обсъждане. Какво значи както трябва? 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Само по процедура, госпожо. Заповядайте! Г-жа 
Екатерина Гаджева, председател на Комисията по териториално устройство и 
общинска собственост. 
ЕКАТЕРИНА ГАДЖЕВА: Уважаеми г-н кмет, уважаеми г-н председател! Искам 
да кажа, че публично обсъждане се е провело. Влезте в сайта на Община Смолян, 
публично обсъждане, покана за публично обсъждане, датата е  5 юни мисля. Точно 
така. Обявено е на 5 юни 2017 година. На проект на Наредба за изменение и 
допълнение на Наредба № 1 за осигуряване на обществения ред на територията на 
Община Смолян. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Бихте ли упоменали датата само? 
ЕКАТЕРИНА ГАДЖЕВА: 5 юни. Влезте в банер „Обществени обсъждания“ на 
Общината и проверете. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: 5 юни… 
ЕКАТЕРИНА ГАДЖЕВА: 5 юни 2017 година. В първата докладна това беше 
записано, че е проведено обществено обсъждане. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Г-н Хаджихристев? 
(Кирил Хаджихристев, от място: Протоколът не ни е представен.) 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Това не трябва ли да става на комисии все пак, г-н 
Кръстанов? 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Имате думата, г-н Киряков. Тръгваме по обсъждането 
на процедура. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Да, аз по процедурата искам да кажа нещо. Разбрах, че има 
записан за изказване. Нека да го чуем, защото ние сега, ако гласуваме да отпадне 
точката от дневния ред, няма да чуем аргумента на заинтересованата страна. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Има само един начин. Г-н Хаджихристев трябва да 
предложи или да приеме, че ще направим обсъжданията независимо от неговото 
предложение за отлагане. 
(Кирил Хаджихристев, от място: Нямам против.) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Добре. Продължаваме с дискусията. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Аз тогава да продължа. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Имате думата, да. 
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ДАНЧО КИРЯКОВ: За дискусия. Аз ще бъда кратък и ще кажа, че това е един от 
малкото нормативни актове, специално що касае работното време, приет от 
Общински съвет – Смолян, който е устойчив. И ви призовавам да не го 
нарушаваме. Повече от 15-16 години е валидна тази точка от Наредбата. Би 
следвало всички инвеститори, които досега са имали инвестиционни намерения и 
са ги осъществили да знаят, и би следвало да знаят, че когато помещението е в 
сграда, която е с такъв характер – жилищен, има такова ограничение. Много 
години е валидна това задължение на собствениците на заведения. Аз съм против 
да се променя. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви, г-н Киряков. Имате думата, г-н 
Журналов. Милен Журналов, общински съветник от ДПС. 
МИЛЕН ЖУРНАЛОВ: Благодаря ви, г-н председател. Г-н председател, г-н кмете, 
колеги! В хода на разговора искам да кажа, че получихме изключително много 
сигнали от граждани, които изразяват несъгласие. От друга страна също и 
бизнесът трябва да работи. Ето защо аз искам да ви призова да вземете разумно 
решение и ако има нужда това да се обсъжда наново, да се обсъди. Защото 
действително точката е много „парлива“. От една страна засягаме интереса на 
гражданите, от другата страна – на бизнеса. Това е моят призив към вас. 
Благодаря! 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви и аз! Г-н Фисински, имате ли готовност 
да се изкажете като гражданин по особено важен въпрос от обществен интерес? 
Имате думата. Г-н Мирослав Фисински.  
МИРОСЛАВ ФИСИНСКИ – гражданин, представител на ресторантьорите: 
Уважаеми г-н председател, г-н кмете, госпожи и господа общински съветници! От 
мое име и от името на колеги ресторантьори искам да ви кажа няколко неща само. 
Искам да направя разлика между удължаване на работно време и нарушаване на 
обществения ред. Това са две различни неща за нас. Ние не искаме удължаването 
на работното време от 22 часа до 23 часа по някакъв начин да притеснява 
живущите в сградите, в които ние имаме заведения, а те са доста на брой в Смолян. 
Искаме да имаме възможност през този един час да извършим спокойно нашите 
задължения към клиентите, към обществото и към нас самите – да довършим 
съвсем нормално работния ден. Ако остане работното време до 22 часа, ние 
нямаме против да остане до 22 часа, но аз лично имам лошия опит от това в 22.10 
часа на вратата на моя ресторант да почука институция, която да ми направи акт 
за това, че един клиент не си е тръгнал. Ако вие сте ми клиенти и някой дойде да 
ви притесни, не знам, аз не го приемам за нормално. Затова молбата ни е да ни 
позволите един час повече работно време, на за да вдигаме шум на хората и да ги 
притесняваме, а за да работим нормално. Знаете, че по-голяма част от 
ресторантите, които са на територията на главната улица, изобщо от „Топ старс“ 
или от Автогарата примерно до хотел „Кипарис“ и по-надолу, голяма част от тях 
са или до жилищни сгради, или в жилищни сгради. Не знам скоро дали сте ходили 
на ресторант, но повярвайте ми, аз не мога да си представя как турист или клиент 
ще дойде в моя ресторант и аз ще му кажа в 21.55 да си сложи якето и той веднага 
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да си тръгне. Повярвайте ми, нито персонала може да затвори в 22.00, защото това 
е невъзможно. Моят опит показва, че повечето си тръгват между 22 и 23 часа. 
Идеята наша на това удължаване е, не да създаваме неприятности на живущите в 
блока, да вдигаме шум, а да работим нормално. И смятам, че всички присъстващи 
тука в тази зала, ще ни разберат нас ресторантьорите. Представете си, ако тази 
Наредба остане в този си вид, в 22 часа ние трябва да затваряме, защото нямаме 
друг избор. Просто това е задължително. Ние молим всички общински съветници 
за разбиране към бизнеса, към ресторантьорите. И за разбиране за това, че все пак 
Смолян в известна степен е малко или много туристически град. Аз не мога да си 
представя как ние в 22 часа ще кажем на туристите да си тръгват. Не говорим за 
увеселителни заведения, в които се вдига шум. Говорим за заведения, в които 
хората вечерят, хапват, пийват по нещо и си тръгват. Това искам да кажа. Смятам, 
че едно разумно решение за работа до 23 часа, което подчертавам също, това е 
отбелязано в документите, които са приложени към тази точка, е в рамките на 
закона. Това е позволено. Не искам да изброявам всички общини, които вече са 
приели такава наредба, работят до 23 часа и нямат никакъв проблем. Ние не 
смятаме, ресторантьорите, да вдигаме шум от 22 до 23 часа, нито преди 22 часа. 
Ние искаме възможност да ни дадете да работим. Много ще ни помогнете, ако 
това гласувате, ако днес тази точка бъде гласувана „за“ на бизнеса, на 
ресторантьорите и на всички  хора, които искат да правят нещо в този град. 
Благодаря! 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви, г-н Фисински! Уважаеми колеги, 
продължаваме дискусията. На миналото заседание изслушахме гражданин, който 
живее в близост до такова заведение в жилищна сграда, сега изслушваме 
ресторантьорите. Има ли желаещи да се изкажат по темата, колеги? Г-н  
Хаджихристев, поддържате ли предложението си за гласуване за отлагане на тази 
точка и организиране на публично обсъждане според изискванията на Закона за 
нормативните актове?  
КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: Тъй като чух и страната на търговците, аз не мога да 
разбера, тука се бърка нещо с работното време. Това, че е до 22 часа, това 
означава, че в този момент заведението приключва със сервирането. 
(От залата, представители на ресторантьори: Не е така.) 
(Мирослав Фисински, от място: В 22 часа трябва да е заключено.) 
КИРИЛ ХАДЖХРИСТЕВ: Аз ви казах. Аз искам дори да работите денонощно, но 
кажете ми, в 23 часа като дойде контролния орган не е ли същото, както е в 22 
часа? Какво искате да целите? Защо е обвързано със Закона за шума, не мога да 
разбера? Защото когато има оплакване от вас за шум, вие ще кажете: „Да, до 23 
часа“. 
(От залата: До 23 часа, без да се вдига шум.) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Моля ви, да не репликирате от място. 
КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: Много добре го каза г-н Киряков, че тази наредба, 
тези ограничения във времето за търговските обекти, са най-устойчивите от 20 
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години може би. Но в такъв случай, аз оттеглям моето предложение за оттегляне 
на докладната записка и нека да минем към гласуване на самото проекторешение. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви, г-н Хаджихристев! Други желаещи да се 
изкажат? Г-н Кирил Асенов. 
(Кирил Асенов, от място: В конфликт на интереси съм, няма да участвам.) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Отбелязваме, конфликт на интереси. Г-н Кирил 
Асенов няма да взема участие в гласуването. Г-н Димитър Николов, общински 
съветник. Имате думата. 
ДИМИТЪР НИКОЛОВ: Г-н кмет, г-н председател, господа общински съветници, 
граждани и търговци! Аз искам да предложа нещо компромисно, дали ще го 
приемат колегите общински съветници. Да приемем 23 часа работното време, а 
самата музика, озвучаването в търговските заведения да бъде до 22 часа, като го 
допълним в текста. Самото озвучаване с музика до 22 часа, работното време до 23 
часа. Казвам ви го от опит, за 21 години в МВР много пъти са се обаждали 
граждани, че има нарушаване на нощната тишина, но пак казвам, няма нито едно 
обаждане, че заведението работи, а обаждането е, че се вдига шум. Така че съвсем 
нормално е, наистина в 22 часа да спре музиката и да речем туриста, който е дошъл 
със семейството си от гр. Варна да си допие питието и в 11 без 20 да си тръгне. 
Така че моето лично предложение е да приемем 23 часа, като самата музика, 
озвучаването в питейните заведения да бъде до 22 часа. Да бъде изрично записано 
като текст. Завърших. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви, г-н Николов! Други желаещи да вземат 
отношение? Г-н Филип Топов. 
ФИЛИП ТОПОВ: Така. Уважаеми г-н председател, уважаеми колеги, уважаеми 
представители на търговския бранш, ресторантьори, увеселителни заведения! 
Вземам изказване по същество на докладната записка. Според мен, от чисто 
юридическа гледна точка има допуснати доста сериозни нарушения при самото 
обосноваване и по самата процедура на изготвяне на докладната записка и проекта 
за решение. Предварително казвам, че нямам нищо против и аз търговските 
заведения да работят ако не до 23, да работят и до 24 часа. Нищо лично, нищо 
против търговците. Обаче като юрист не мога да пропусна някои съществени 
пропуски в изготвянето, мотивирането и процедурата на докладната записка. И 
понеже колегите общински съветници чуха моето становище и по време на 
комисиите, за тези, които не са присъствали тогава, ще повторя. Първо. Обърнете 
внимание какъв е мотивът за това искане и за каква част от търговското съсловие 
става реч. Става реч само и единствено в жилищни сгради. По-нататък. Вижте в 
докладната записка и „като настояване на собственици и на заинтересовани лица“. 
На комисиите аз помолих да отговорят колко собственици на такива заведения 
разположени в жилищни сгради са депозирали такива искания, като бройка. За да 
може ние общинските съветници да си направим сметка къде е по-големия 
обществен интерес. Дали на този, който в момента оперира и ползва това 
помещение, защото тука касаят не само ресторанти, а касае и друг вид обекти – 
интернет зали и т. н., и т. н. За да може в крайна сметка пък да видим дали това 
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заведение не пречи на останалите живущи в жилищната сграда. Неправилно, по 
моя скромна преценка тази докладна записка се позовава в самата 
обстоятелствена част на същата. И вижте какво са записали. За съгласуване, и в 
съответствие със Закона за управление на етажната собственост, първият закон, и 
второто – Законът за ограничаване на шума и т. н. Колеги, тази наредба я 
променяме три пъти само тази година и ако трябваше да се съгласува с тези по-
висша степен нормативни актове – закон, това трябваше да бъде направено още 
тогава. Не съм съгласен, че по тази докладна записка в този вид, в който се 
предлага, е проведено обществено обсъждане. Юни месец се проведе едно 
обсъждане, или е проведено такова обсъждане, за което аз не знам и не съм видял 
протокол. И прав е г-н Хаджихристев, че такова трябваше да бъде представено с 
протокол към самата докладна записка, но то е било във връзка с предишното 
заседание на Общинския съвет. Защо считам колеги, и се ориентирам към 
приключване, че неправилно се кореспондира с двата други закона. Първо по 
Закона за защита от шума. Този закон е специален закон и точно това е включено 
в самото му наименование – за защита от шум. Всички от тук присъстващите 
ходим на заведения, ходили сме на ресторанти, продължаваме да ходим, и шума, 
уважаеми присъстващи в залата, а жителите на град Смолян знаят, че е след 
приключване сервирането, оттеглянето от кръчмата, по пътя приказките и т. н. 
Този шум следва след 22 часа, колеги. Говорим за помещения в жилищни сгради, 
колеги. Като тези жилищни сгради са заобиколени с още други сгради. Законът за 
защита от шума не говори за конкретни обекти, а говори за околна среда. В 
тясното пространство, което е около това заведение, независимо какво е като 
обект в жилищна сграда, околната среда са и съседните блокове, и спирките, и 
прочие. По никакъв начин няма логика да обвързваме работното време със Закона 
за шума. Видите ли, че там е казано, обърнете внимание и на това. Забранява се 
работата и зареждането на тези обекти, а не работата като работно време. Още 
нещо, което лично мен ме смущава и което е по-сериозният аргумент да гласувам 
„против“ тази докладна записка и предложеното решение. По много един 
деликатен и тънък начин, освен, че се заобикаля процедурата, се заобикаля, 
уважаеми търговци, заобикаля се начина на гласуване на такова решение от 
жителите в тези жилищни сгради. Неправилно се позоваваме на Закона за 
етажната собственост, с който закон се урежда по какъв начин се вземат решения 
от собствениците на идеалната собственост, подчертавам, на идеалната 
съсобственост към общите части. И там в ред изброени конкретни хипотези, 
никъде не говори този Закон за етажна собственост за работно време. Там се 
говори по какъв начин се вземат решения от т. нар. етажна собственост. Там е 
казано с какви проценти. В единият случай 75 %, в другия повече, и прочие, и 
прочие. Приключвам, г-н председател. Но там обърнете внимание къде е 
разковничето. Там е посочено, когато няма конкретни вземания на решения извън 
много подробно изброените, говорим за платени обслужвания на асансьори, ред 
други неща, общи части, тавани, и прочие, ще го видите, за да не ви губя времето, 
там е казано, когато по изключение по т. 3, мисля че беше, няма предвидени такива 
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начини на гласуване, се прилага 50 % от собствениците на идеалната 
съсобственост към общата част. Това знаете ли какво значи? Това значи, че един 
собственик на ресторант, на фитнес зала, на още два фризьорски салона вътре в 
този жилищен комплекс, блок, като съсобственик и собственик на общите части, 
той може хипотетично, а и обективно, да бъде 50 % от тази идеална съсобственост. 
Тоест не е необходимо да пита никой друг, да си вземе това решение и да си прави 
каквото си иска. Извинявайте за този израз. Много е важно наистина тази 
докладна записка да беше обсъдена на малко по-голям обществен интерес, защото 
не може в една жилищна сграда, където живеят млади семейства, където има 
много деца, където хората в 22 часа вече са си легнали, и понеже нямат 
необходимите проценти в общата съсобственост, няма как да влияят върху цялата 
тази работа. Приключвам, уважаеми г-н председател, като според мен, ако към 
докладната записка беше приложен и този протокол и ако бяхте посочили, не вие, 
а вносителите, колко са обектите, разположени в жилищни сгради, за които се 
иска удължаване на работното време – 5, 10, 20. Това по никакъв начин мен не 
може да ме убеди, че интересът на 20 или 30 търговци е над обществения интерес. 
Само в една жилищна сграда живеят над 30 човека. Благодаря ви! Затова няма да 
гласувам по тази наредба. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви, г-н Топов! Г-н кмете? 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Само се чудя в комисиите какво правите? 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Говорим, работим, обсъждаме. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Защо не ги коментирате? 
(Михаил Генчев, от място: Някой няма право да коментира нашата дейност.) 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Какво значи това? 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Приемам бележката на общинския съветник Михаил 
Генчев, че действията на общинските съветници не се коментират от 
изпълнителната власт. Г-жа Екатерина Гаджева под прожекторите, заповядайте! 
Не ви виждам на вашето място в залата, но имате думата. 
ЕКАТЕРИНА ГАДЖЕВА: От светлината на прожектора директно към 
микрофона. Първо искам да кажа, че на първата комисия, която проведохме, тъй 
като това е отложена докладна, имаше представител на вносителя, който ни 
запозна с общественото обсъждане. Това беше г-жа Жана Гаджева и така започна 
нейното експозе. Явно не сме внимавали много по време на комисии, затова това 
е останало някак си и е избягало на останалите колеги. В съобщението, което 
преди малко ви цитирах, че е посочено на 5 юни на сайта на Общината, е записано, 
че на 5 юли същата година, в зала 247 в 17 часа ще се проведе това обществено 
обсъждане, като са дадени и няколко имейл адреса, на които да могат да бъдат 
отправени забележки, становища и т. н. Това, което чухме на първата комисия, на 
тази комисия не ни го представи, ние не сме го поискали, беше, че е нямало 
възражения. Освен това, да попитаме колко заведения се намират в жилищни зони 
и в жилищни блокове, аз не знам колеги, ние все едно сме туристи в собствения 
си град. Ако една бегла разходка или една елементарна банкетна култура показва 
колко са заведенията и че почти всички заведения в Смолян са в жилищни части. 



Протокол № 28/31.08.2017 г. 

  

15 

 

Не искам да ги изброявам. Голяма част от собствениците са тук. В жилищни части, 
както и миналия път споменах, има и нощно заведения. Мисля, че се сещате 
всички кое е. В близост до ДНА-то, в непосредствена близост до вкъщи. Смятам, 
че шум от съседи, заведения или който и да е, както и кмета, и всички многократно 
казваме и знаем, е недопустим. Затова има и органи осъществяващи контрол. 
Същата работа, то трябва да приемем наредба и съседите ни да си лягат до 22 часа, 
за да не шумят или да не гледат силно телевизия пенсионери. В общи линии 
сменяме предмета на действие със същността на докладната. Тоест разрешеното 
работно време не означава скандали, викане, жива музика. Аз не знам, лично пък 
аз не знам в някое от заведенията в жилищни части да има жива музика или силна 
музика. Така че едното не нарушава другото. Препратка към Закона за защита на 
вредното въздействие от шума върху околната среда изключително правилно. 
Това е нормативният акт в тази посока. Това е специален закон, както каза г-н 
Топов. Именно с него е уредено кое, къде, кога и над колко е допустимо, над какви 
нива. Затова има и контролни институции. Но не само за гостите на Смолян бих 
се обърнала към бизнеса, а и за жителите. Ние също имаме нужди, ние също 
посещаваме заведения. На нас също в 22 часа, особено в петък, не че някога ми  се 
е случвало, надявам се и да не се случи, ние също посещаваме заведения. Иначе 
хайде да задам обратно въпроса. Колко заведения не са в жилищни части и кои 
заведения останаха да посещаваме? Май така ще се окаже, че ще е по-лесно, ще 
са по-малко. В един момент ще се окаже, че са 2-3 заведения, които можем да 
посещаваме в Смолян. Просто по някакъв начин сменяме предмета на 
въздействие, от един общ проблем го правим в частен и колко от вас, искам да 
знам, в заведения в жилищни части, се замислете, повечето заведения по главната 
къде са, са си тръгвали в 22 часа и са изгонени? Лично на мен не ми се е случвало, 
надявам се да не ми се случи. При условие че, отново казвам, това не е в 
нарушение на шума, не се вдига, не стават скандали. Един бой пред заведение със 
затворена врата мисля, че е също толкова неприятно за съседите и за живущите в 
близост. Освен това, освен в жилищни части, миналия път ви казах, пак няма да 
цитирам заведения, но точно на пъпа на главната има блокове, които от трите 
страни са обградени със заведения. От една страна има такова в тях и в 
непосредствена близост на 10-15 метра още две. Така че такъв ни е града. Градът 
е тесен, линеарно разположен и ако не в блока, то ти е срещу блока заведението. 
В същото време, мисля си, че становището на Полицията, надали колегите 
проявяват мазохизъм и искат да си отворят излишно много работа с тази наредба, 
просто считат, че по т. 1, аз затова предложих и на нашата комисия да бъде разбита 
докладната. Да бъде гледана за „на открито“, когато и аз съм против, тъй като на 
открито шума се разнася наистина много по-сериозно, и на закрито, при спазване 
на изискванията на Закона. Нали поискахме становище, за да видим как хората, 
които упражняват контрол върху тази наредба и следят за обществения ред 
приемат случващото се. Мисля, че становището беше достатъчно показателно във 
връзка с работното време до 23 часа, както и забраната за шум на открито, която 
аз изцяло също така подкрепям. Резонно ми се струва предложението на колегата 
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Димитър Николов, било то със спиране на музика, било то с много ниски децибели 
и наистина, за да може поетапно да става прекратяване на работната дейност. Не 
напълно до 22 часа затворено, но наистина, при едно съобразяване такова при 
спазване на закона, считам, че наредбата няма проблем да бъде подкрепена. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви, г-жо Гаджева. Още колеги желаещи да 
се изкажат? Реплика на Кирил Хаджихристев. 
КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: Реплика, тъй като се почувствах засегнат и аз, и 
членовете на Комисията по законност. На заседанието на Комисията по законност 
г-жа Гаджева, ваша съименничка е нямало, която да ни запознае с това, че е 
проведено обществено обсъждане. Значи, явно за различните комисии по 
различен начин се постъпва от Общинската администрация. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви, г-н Хаджихристев! Други желаещи 
колеги да се изкажат? Не виждам. По същество, предложението за отлагане е 
оттеглено, така че предлагам колеги прекратяване на разискванията, след което да 
гласуваме основното предложение. Моля общинските съветници, които са 
съгласни да прекратим разискванията по тази точка, да гласуват. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 22, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: 22 „за“, без „против“ и „въздържали се“. Прекратихме 
разискванията. Има предложение, макар и не формулирано и подадено в писмен 
вид, от общинския съветник Димитър Николов за изменение на основното 
предложение и трябва да го гласуваме. Това е предложението, което предвижда в 
22 часа да бъде спирана музиката или озвучаването в заведенията, или по-добре 
да го гласуваме като изменение… Вижте колко е сложно, когато не ги давате, 
колеги, предложенията в писмен вид. Аз ще си позволя да го модифицирам 
предложението с приемане на 23 часа като край на работното време, но като в 22 
часа се спира музиката. Нали така да го формулираме? После ще го оформим 
стилистично. То не отхвърля основното предложение, което се прави, а го 
модифицира с едно допълнение. Моля общинските съветници, които са съгласни 
с това предложение, да гласуват. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 9, „ПРОТИВ“ – 4, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 9. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: С 9 „за“, „ против“ 4 и „въздържали се“ 9, 
предложението не се приема. И така, преминаваме към гласуване на основното 
предложение, съдържащо се в докладната записка. Моля общинските съветници 
да се подготвят за поименно гласуване. 
 
Поименно гласуване на проекта за решение по т. 2 от дневния ред: 

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

 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Моля, обявете резултата. 
(Виолета Бояджиева: 12 „за“, „ против“ 2, „ въздържали се“ 8.) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: С 12 „за“, 2 „против“ и 8 „въздържали се“, 
предложението не се приема. Става дума за нормативен акт, уважаеми колеги. 
Необходими са половината от общия брой гласове от броя на общинските 
съветници или 15 гласа. И така, не приемаме решението по т. 2. 
 
 

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 прие 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

№ 565 
 
Не приема проекта за решение по докладната записка относно приемане 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. 
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*Забележка: Горният проект за решение не се приема с основния аргумент, 
че това изменение и допълнение на Наредбата засяга финансово-
икономически ангажименти, в това число свързани с административни 
санкции и неговото приемане изисква 15 гласа „ за“. 

 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Преминаваме към следваща точка от дневния ред. 
Остава действащото към момента действие на Наредба № 1. 
 
 
ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Осигуряване от страна на Община 
Смолян на временен финансов ресурс за текущи разходи за управление на 
стратегията на „МИГ Девин – Смолян“ по подмярка 19.2 „Прилагане на 
операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ 
и подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено 
от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно 
развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 
2020 г. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Точка трета, уважаеми колеги. Докладна записка от 
кмета на общината относно осигуряване от страна на Община Смолян на временен 
финансов ресурс за текущи разходи за управление на стратегия на „Местна 
инициативна група Девин – Смолян“ по подмярка 19.2. „Прилагане на операции в 
рамките на стратегии за Водено от общността местно развитие“ и подмярка 19.4. 
„Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно 
развитие“ по мярка 19. Имате думата, уважаеми г-н кмете, като вносител.  
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Знаете всички, че не сме по Програмата за развитие на 
селските региони. Единствените финансови средства, които може да ползваме от 
тази програма са точно от мярка 19. Поради това ви предлагам решение, с което 
да осигурим временен финансов ресурс в размер на 16 000 лв. за МИГ Девин – 
Смолян. След одобряването му и подписване на договора, тези разходи ще бъдат 
възстановени. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви! Уважаеми колеги, дискусия по т. 3. Една 
от формите, които допускат възможност да се отстранят „белите петна“ по 
отношение действие на Оперативна програма „Развитие на селските райони“, 
тоест и в по-малките селища на община Смолян да имаме съответно финансиране 
с европейски средства многофондово и т. н. Имате думата. Г-н Костадин Василев 
желаеше да се изкаже. Имате думата, г-н Василев. 
КОСТАДИН ВАСИЛЕВ: Уважаеми г-н кмете, г-н председател! Аз ще подкрепя 
тази докладна, имайки предвид и визирайки точно едно предложение. Тука е и 
кмета на с. Могилица. С тази докладна имаме възможност да свържем пътя, който 
тръгва от Девин, тоест мостовете, които са разрушени, старият път Девин – Мугла. 
Кметът на Мугла исках да кажа, извинявам се, не на Могилица. Старият път, който 
в момента е разрушен поради това, че няма мостове, един здрав път, който свързва 
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Мугла с Девин. Молбата ми е, г-н кмете, ако можем с този МИГ да участваме с 
един нов проект, тъй като половината територия на пътя се намира на Община 
Девин. Там знаете е много трудно и при не дай си Боже, едни пожари, които ще 
затруднят много гасенето на горските територии. Затова молбата ми е, още един 
път повтарям, да се включи този път, отремонтирането на този път. Благодаря! 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви, г-н Василев! Имате думата, г-н кмете. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Това е на по-късен етап, но едва ли чак такива сериозни 
мерки ще можем да финансираме с този МИГ. Но за този път, както казахте, там 
има опасност от пожари и зимата е тежка, имаме разговори с Южно централно 
горско предприятие, те да финансират ремонта и на мостове и да оправят този път, 
горските. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Аз също лично бих подкрепил изключително 
категорично и обосновано едно такова предложение. Беше време, когато по този 
път пътуваше автобус три пъти дневно и пътят разбира се, изпълняваше своята 
многофункционалност във всяко едно отношение. И така. Други колеги да се 
изкажат по тази точка? Нещо съществено, ново за Община Смолян. Г-н Михаил 
Генчев, имате думата. 
МИХАИЛ ГЕНЧЕВ: Вземам дума в подкрепа на предложението на г-н Василев. 
Ако се отвори мярка „Регионално развитие“ по МИГ-овете, няма начин да не 
кандидатстваме и да няма начин да вземем някакви средства. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви, г-н Генчев. Има възможност до 2020 + 
2. Да се надяваме, че ще работим активно и че ще има съответния финансов ресурс 
чрез както казах, многофондовото отчисление в тези структури, които се наричат 
ВОМР. Други желаещи да се изкажат? Това е от Глава 3.1 – Договор „България – 
Европейски съюз“, уважаеми колеги. Нещо много съществено и дано да се 
възползваме успешно. Не виждам желаещи да се изкажат още. Предлагам ви да 
прекратим разискванията. Моля общинските съветници, които са съгласни да 
прекратим разискванията по т. 3, да гласуват. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 22, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: 22 „за“, без „против“ и „въздържали се“. Прекратихме 
разискванията. Гласуваме, уважаеми колеги, поименно. 
 
Поименно гласуване на проекта за решение по т. 3 от дневния ред: 

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

Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на Кмета на 
Община Смолян  –  НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ, на основание чл. 21, ал. 1, 
т. 6 и 15 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и 
Приложение № 9 към чл. 29, ал. 1 от НАРЕДБА № 22 от 14 декември 2015 г. за 
прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за 
Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите 
местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 
2020 г. прие 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

№ 566 
 

1.  Дава съгласие за осигуряване на временен финансов ресурс в размер на         
16 000 /шестнадесет хиляди/ лева на СНЦ „МИГ Девин - Смолян“, която ще бъде 
предоставена на МИГ след одобрението на СВОМР и подписването на договора 
по подмярка 19.4 Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от 
общностите местно развитие. 

2.  След приключване на проектните дейности и възстановяването й от МЗХ 
сумата ще бъде възстановена на община Смолян. 
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3.  Възлага на кмета на община Смолян осигуряването на финансовия ресурс 
по т. 1 чрез бюджета на общината. 

4.  Допуска предварително изпълнение на решението на основание чл. 60, ал. 1 
от АПК. 
 
 
ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Утвърждаване на маломерни 
самостоятелни и слети паралелки за учебната  2017/2018 година по чл. 11 и 
чл. 11а и на групи по чл. 2, ал. 8 от Наредба № 7/29.12.2000 г. за определяне 
броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в 
паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите 
звена. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Уважаеми колеги, т. 4. Докладна записка от кмета на 
общината относно утвърждаване на маломерни самостоятелни и слети паралелки 
за учебната 2017/2018 година, в съответствие с текстовете, съдържащи се в 
Наредба № 7 и Закона за училищното образование. Имате думата, г-н кмете. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: В Община Смолян са постъпили мотивирани искания и 
докладни записки от директори на училища в общината, за формиране и 
утвърждаване на самостоятелни маломерни и слети паралелки и на полудневни 
групи. Описани са в докладната, няма какво да добавя. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви! Една сравнително рутинна операция, 
уважаеми колеги, за есенните ни заседания от години, в самото навечерие на 
учебната година. Становищата на комисиите са положителни. Желаещи да се 
изкажат? Откривам дискусия. Има ли желаещи да вземат отношение? Не виждам. 
Предлагам ви да прекратим разискванията. Моля, който е съгласен, да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 21, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: 21 „за“, без „против“ и „въздържали се“. Прекратихме 
разискванията. Гласуваме явно. Моля общинските съветници, които са съгласни 
с основния проект за решение, да гласуват. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 20, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: 20 „за“, без „против“ и „въздържали се“. Приехме 
проекта за решение по т. 4.  
 

 
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.11, чл.11а и чл.2, ал.8. от Наредба №7/29.12.2000 г. за определяне броя на 
паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и в групите 
на училищата, детските градини и обслужващите звена, както и за осигуряване на 
равен достъп до предучилищно и училищно образование на всяко дете в общината 
прие 
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Р Е Ш Е Н И Е 

№ 567 
 
1. Утвърждава формиране на маломерни самостоятелни паралелки за 

учебната 2017/2018 година по чл.11 от Наредба №7/29.12.2000 г. на МОН, както 
следва:  

 

 
За посочените по-горе училища се прилагат разпоредбите на чл.11, ал.2-6 

от Наредба №7/29.12.2000 г на МОН.     
 

2. Утвърждава формиране на маломерни самостоятелни и слети паралелки 
за учебната 2017/2018 година по чл.11а от Наредба №7/29.12.2000 г. на МОН, 
както следва:  

 

№ 
по 
ред 

 
Училище / населено 

място 

 
Клас / паралелка 

 
Брой 

ученици в 
паралелка 

 1. ОУ „Стою Шишков” - 
с.  Търън 

I клас                         1 самостоятелна 
II клас                        1 самостоятелна 
V клас                        1 самостоятелна 

11 
13 
14 

2 ОУ „Юрий Гагарин”- 
Смолян 

I клас                         1 самостоятелна 
II клас                        1 самостоятелна 

15 
15 

3. 
 

ОУ „Св. св. Кирил и 
Методий” –  
с.  Момчиловци 

I клас                          1 самостоятелна 
III клас                       1 самостоятелна 
V клас                        1 самостоятелна 
VII клас                     1 самостоятелна 

10 
10 
12 
10 

4. ОУ „Св. св. Кирил и 
Методий” – с. Смилян 

I клас                         1 самостоятелна 
III клас                       1 самостоятелна 
VI клас                      1 самостоятелна 
VII клас                     1 самостоятелна 

12 
15 
13 
15 

5. СУ „Св. св. Кирил и 
Методий” – гр. Смолян 

X клас                        1 самостоятелна 
XI клас                       1 самостоятелна 

14 
11 

6. ОУ „Н. Й. Вапцаров” –  
с. Широка лъка 

VI клас                       1 самостоятелна              10 
 

7. СУ „Отец Паисий“ – гр. 
Смолян 

VI клас                      1 самостоятелна         
XI клас                      1 самостоятелна  
XII клас                     1 самостоятелна 

16 
12 
13 

№ 
по 
ред 

 
Училище / населено 

място 

 
Клас / паралелка 

Брой 
ученици в 
паралелка 

 1. ОУ „Св. св. Кирил и 
Методий” – с. Арда 

I  и II клас                    1 слята 
III клас                          --------- 
IV клас                         1самостоятелна 
V и VI клас                  1 слята 

4 /2+2/ 
0 
3 

6 /2+4/ 
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За посочените по-горе училища се прилагат разпоредбите на чл.11, ал. 2-6 

от Наредба №7/29.12.2000 г на МОН.   
 
3. Утвърждава броя на групите и децата в тях за учебната 2017/2018 година 

по чл.2, ал.8 от Наредба №7/29.12.2000 г. на МОН, както следва: 

 
 
 4. Не утвърждава формиране на 1 /една/ самостоятелна паралелка в VIII 
клас за учебната 2017/2018 година, с брой на учениците в паралелката 14 
/четиринадесет/, в СУ „Отец Паисий“ – гр. Смолян. 
 

5. Възлага на Кмета на Общината да предприеме необходимите действия за 
привеждане на приетите решения в изпълнение. 
 
 
ПО ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Упълномощаване на представител 
на Община Смолян за участие в извънредно Общо събрание на акционерите 
на МБАЛ „Д-р Братан Шукеров“ АД,  гр. Смолян, свикано за 11.09.2017 г., и 
гласуване по дневния ред.  

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Уважаеми колеги, т. 5 от нашия дневен ред. Докладна 
записка от кмета на общината, относно упълномощаване на представител на 
Община Смолян за участие в извънредно Общо събрание на акционерите на 
Многопрофилна болница за активно лечение „Д-р Братан Шукеров“ Акционерно 
дружество, Смолян, свикано за 11 септември, 2017 г. и гласуване по съответния 
дневен ред. Имате думата, г-н кмете. 

VII клас                       1самостоятелна 4 

2. ОУ „Св. св. Кирил и 
Методий” –  
с. Момчиловци 

ІI клас                         1 самостоятелна 
IV клас                        1 самостоятелна 
VI клас                        1 самостоятелна              

7 
7 
7 

3. ОУ „Н. Й. Вапцаров” –  
с. Широка лъка 

І и III клас                   1 слята                  
II и IV клас                  1 слята 
V и VII клас                1 слята 

5 /1+4/ 
7/1+6/ 
5/4+1/ 

4. ОУ „Стою Шишков” - 
с. Търън 

VI клас                        1 самостоятелна 
VII клас                       1 самостоятелна 

5 
9 

5. СУ „Св. св. Кирил и 
Методий” – гр. Смолян 

XII клас                       1 самостоятелна 7 

№ 
по 
ред 

Детска градина Населено място / група Брой деца 
в група 

1. ДГ „Радост” -   Смолян село Река                          1 полудневна 6 
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НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Предлагам на Общинския съвет да упълномощи Венера 
Аръчкова – заместник-кмет на Общината, да присъства на Общото събрание на 11 
септември и да гласува по първа и втора точка по описания начин в докладната. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви! Възникна обаче за ваша информация, за 
информация на колегите, в хода на заседанията на постоянните комисии едно 
предложение. В такива случаи да определяме винаги и резервен член от гледна 
точка на това, че е възможно да възникнат затруднения или други 
възпрепятствания от страна на лицата, които упълномощаваме. Така че беше 
прието предложението в Комисията по законност, резервен упълномощен 
представител да бъде г-н Момчил Николов – секретар на Общината. Смятам, че 
не възразявате. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Не възразявам. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Нямате възражения. И така колеги, желаещи да вземат 
отношение? Откривам дискусия. Не виждам желаещи да се изкажат. Ясни са 
нещата. Предлагам ви да прекратим разискванията. Моля колегите, 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. Тъй като става дума за поименно упълномощаване и 
участие в общи събрания на търговски дружества, гласуваме поименно. 
 
Поименно гласуване на проекта за решение по т. 5 от дневния ред: 

1. Ангел Безергянов     – отсъства 
2. Анита Чолакова    – „за“ 
3. Валентин Кюлхански    – „за“ 
4. Валентин Цолов     – „за“ 
5. Данчо Киряков     – „за“ 
6. Димитър Кръстанов    – „за“ 
7. Димитър Николов     – „за“ 
8. Екатерина Гаджева    – „за“ 
9. Елисавета Лободова    – „за“ 
10. Ивайло Халваджиев    – „за“ 
11. Иван Пищалов     – „за“ 
12. Илия Томов     – „за“ 
13. Кирил Асенов     – „за“ 
14. Кирил Хаджихристев    – отсъства 
15. Коста Начев     – „за“ 
16. Костадин Василев     – „за“ 
17. Мариана Сивкова     – „за“ 
18. Мария Семерджиева    – „за“ 
19. Марияна Методиева    – „за“ 
20. Милен Журналов     – „за“ 
21. Милен Пачелиев     – отсъства 
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22. Михаил Генчев     – „за“ 
23. Петър Мирчев     – отсъства 
24. Салих Аршински     – отсъства 
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“. При поименно 
гласуване приехме проекта за решение с допълнението за резервен упълномощен 
представител.  
 
 

Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на Кмета на 
Община Смолян  –  НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ, на основание чл. 21, ал.1, 
т. 9 и 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и 
чл.34 от Наредбата за условията и реда за упражняване на правата на собственост 
на общината в търговски дружества с общинско участие и общински предприятия 
във връзка с чл. 221, т. 4 и 5 и чл. 226 от Търговския закон прие 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

№ 568 
 

I. Упълномощава ВЕНЕРА РАЙЧЕВА АРЪЧКОВА – заместник – кмет на 
община Смолян, да представлява община Смолян на извънредното Общо 
събрание на акционерите на МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО 
ЛЕЧЕНИЕ „Д-Р БРАТАН ШУКЕРОВ“ АД, гр. Смолян, ЕИК 120503871, с адрес: 
град Смолян, област Смолян, община Смолян, бул. „България” № 2, в което 
Община Смолян е акционер с 35 105 броя поименни акции, всяка с номинална 
стойност от 10 лева, представляващи 3,71 % от капитала на дружеството, на 
11.09.2017 г. от 13:00 часа и при непровеждане на първоначално насроченото 
общо събрание, поради липса на кворум при условията на чл. 227, ал. 3 от 
Търговския закон, събранието ще се проведе на 26.09.2017 г. от 13:00 часа, като 
вземе становище и гласува по проекторешенията, съдържащи се в предложения 
дневен ред, както следва: 

1. По първа точка от дневния ред: Промяна в състава на съвета на 
директорите – проект на Решение: Общото събрание на акционерите приема 
предложената промяна в състава на съвета на директорите, чрез освобождаване 
на настоящия съвет на директорите в състав: Стефан Димитров Райков, Красимир 
Митков Събев и Марин Димитров Даракчиев и избиране на нов тричленен съвет 
на директорите в състав: Стефан Димитров Райков,  Марин Димитров Даракчиев 



Протокол № 28/31.08.2017 г. 

  

26 

 

и Нелия Димитрова Микушинска - Въндева - да гласува „за” и да изрази 
положително становище. 

2. По втора точка от дневния ред: Определяне мандата на новоизбрания 
съвет на директорите – проект на Решение: Общото събрание на акционерите 
определя тригодишен мандат на новоизбрания съвет на директорите - да гласува 
„ за” и да изрази положително становище. 

3. По трета точка от дневния ред: Определяне възнаграждението на 
членовете на съвета на директорите, на които няма да бъде възложено 
управлението – проект на Решение: Общото събрание на акционерите определя 
възнаграждението на членовете на съвета на директорите, на които няма да бъде 
възложено управлението, да бъде в размер на две средни месечни работни заплати 
в лечебното заведение, но не повече от петкратния размер на минималната 
месечна работна заплата, установена за страната за съответния месец, в 
съответствие с Наредба № 9 от 2000 г. за условията и реда за провеждане на 
конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за 
лечебните заведения, като членовете на съвета на директорите, на които не е 
възложено управлението могат да получават въпросното възнаграждение, в 
случаите в които това не противоречи на императивните разпоредби на 
нормативен акт - да гласува „за” и да изрази положително становище. 

ІІ. Възлага на представителя на община Смолян да присъства на 
извънредното Общо събрание на акционерите. 

ІІІ. Предоставя на представителя на община Смолян в съответствие с 
настоящото решение да извършва всички необходими действия за защита на 
интересите на община Смолян като акционер в МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА 
ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „Д-Р БРАТАН ШУКЕРОВ“ АД, гр. Смолян. 

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

V. Упълномощава МОМЧИЛ НИКОЛОВ НИКОЛОВ – секретар на Община 
Смолян с правата по точки от т. I до т. IV, да представлява община Смолян на 
извънредното Общо събрание на акционерите на МНОГОПРОФИЛНА 
БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „Д-Р БРАТАН ШУКЕРОВ“ АД, при 
невъзможност на зам. – кмета да участва в извънредното събрание.   

 
 
ПО ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Разрешение за изработване на 
Подробен устройствен план – парцеларен план за обект: „ Водоснабдяване на 
съществуваща жилищна сграда в УПИ I – 132.431 в кв. 287 местност 
„Могилата“ – гр. Смолян, Община Смолян”. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Точка 6, уважаеми колеги, от нашия дневен ред. 
Докладна записка от кмета на общината, относно разрешение за изработване на 
Подробен устройствен план – парцеларен план за обект: „Водоснабдяване на 
съществуваща жилищна сграда в УПИ I – 132.431 в кв. 287, местност „Могилата“, 
гр. Смолян, община Смолян. Имате думата, г-н кмете. 
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НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Искането е от Йосиф Бимбашиев. Разгледано е на 
заседание на Общински експертен съвет по устройство на територията. Заданието 
е изготвено съгласно изискванията на закона. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви! Откривам дискусия, уважаеми колеги. 
Желаещи да се изкажат? Въпроси, становища, изказвания? Не виждам. Моля 
общинските съветници, които са съгласни да прекратим разискванията, да 
гласуват. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 20, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: 20 „за“, без „против“ и „въздържали се“. Прекратихме 
разискванията. Гласуваме явно, уважаеми колеги. Моля общинските съветници, 
които са съгласни с проекта за решение, основно предложение, да гласуват. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 21, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Виждам уважаеми съветници, които не участват в 
гласуването. 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. 11 от ЗМСМА във връзка с чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ и чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ прие 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

№ 569 
 
1. Разрешава изработването на проект за Подробен устройствен план – 

парцеларен план за обект : „Водоснабдяване на съществуваща жилищна сграда в 
УПИ I – 132.431 в кв.287 местност „Могилата“ – гр. Смолян, Община Смолян”, с 
трасе преминаващо през поземлени имоти с идентификатори 67653.132.12, 
67653.132.18, 67653.132.424, 67653.132.430 и 67653.132.431 по кадастралната 
карта на гр. Смолян.  

Проектът да се изработи от правоспособни проектанти и да отговаря на 
изискванията на Наредба № 8 от 14.06.2001 г. за обема и съдържанието на 
устройствените схеми и планове и Наредба № 7 от 22.12.2003 г. за правила и 
нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони. Да 
се извършат процедури по ЗОЗЗ.  

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

 
2. Одобрява задание за изработване на Подробен устройствен план – 

парцеларен план за обект : „Водоснабдяване на съществуваща жилищна сграда в 
УПИ I – 132.431 в кв.287 местност „Могилата“ – гр. Смолян, Община Смолян”.      

    
           Приложение : Задание за изработване за изработване на Подробен устройствен план – парцеларен 
план за обект : „Водоснабдяване на съществуваща жилищна сграда в УПИ I – 132.431 в кв.287 местност 
„Могилата“ – гр. Смолян, Община Смолян”   
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ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Чисто процедурно отбелязвам, че ако някои колеги 
общински съветници си седнат на местата, които са определени по реда на нашия 
правилник, ще ги виждам по-добре и бих могъл даже да ги подпомагам от време 
на време от гледна точка на участието им. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Могат да се притеснят. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Не вярвам. Няма от какво. 
 
 
ПО СЕДМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Възмездно право на строеж върху 
Урегулиран поземлен имот III - БКТП – общинска собственост по реда на     
чл. 37, ал. 4, т. 4 от Закона за общинската собственост. 

   ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Точка 7, уважаеми колеги. Докладна записка, 
възмездно право на строеж, предлага г-н кмета, върху Урегулиран поземлен имот 
III – БКТП, налага се да го преведа веднага – бетонов комплектен трафопост, 
общинска собственост, по реда на чл. 37, ал. 4, т. 4 от Закона за общинската 
собственост. Имате думата, г-н кмете. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Проектът е на „Електроразпределение ЮГ“ ЕАД, КЕЦ 
Смолян и става въпрос за 6,9 кв. м. в имот във Виево. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Подчертавам го, че елемент на инженерно-
техническата инфраструктура, защото както сме го говорили, това са неща от 
първостепенно значение. Откривам дискусия. Има ли желаещи да се изкажат? Не 
виждам. Предлагам ви да прекратим 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. Уважаеми колеги, поименно гласуване. 
 
Поименно гласуване на проекта за решение по т. 7 от дневния ред: 

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

 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви! Обявете резултата. 
(Виолета Бояджиева: 21 „за“, без „ против“ и „ въздържали се“.) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: 21 „за“, без „против“ и „въздържали се“. Приехме 
проекта за решение по т. 7. 
 
 

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 местна администрация, чл. 62 
от Закона за енергетиката, чл. 7, ал. 2, чл. 8, ал. 9 и чл. 37, ал. 4, т. 4 от Закона за 
общинската собственост във връзка с чл. 53, ал. 1 от Наредбата за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество прие 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

№ 570 
 
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 № 4 – Разпоредителни сделки на 
основание чл. 37 и чл. 38 от Закона за общинската собственост, както следва: 6,09 
(шест цяло и девет) кв.м. в Урегулиран поземлен имот III - БКТП целия с площ 
53.00 кв.м. /петдесет и три кв.м./, кв. 37 по ПУП на с. Виево, община Смолян, при 
граници: от три страни УПИ II – озеленяване и улична регулация, актуван с Акт 
за частна общинска собственост № 1905/ 11.08.2017 год.  

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

изграждане на БКТП в размер на 6,09 (шест цяло и девет) кв.м. в  Урегулиран 
поземлен имот III - БКТП целия с площ 53.00 кв.м. /петдесет и три кв.м./, кв. 37 
по ПУП на с. Виево, община Смолян, при граници: от три страни УПИ II – 
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озеленяване и улична регулация, актуван с Акт за частна общинска собственост 
№ 1905/11.08.2017 год. на стойност  58,00 (петдесет и осем) лева, без ДДС.  

 
3.Упълномощава Кмета на Община Смолян да извърши необходимите 

действия по изпълнение на горното решение. 

 
 
ПО ОСМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Продажба на поземлен имот с 
идентификатор 67653.915.649 - частна общинска собственост по реда на чл. 
35, ал.1 от Закона за общинската собственост и чл. 45, ал. 1 от Наредбата за 
реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество чрез 
публичeн търг с тайно наддаване. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Точка 8, уважаеми колеги. Докладна записка от кмета 
на общината относно продажба на поземлен имот с 67653.915.649 – частна 
общинска собственост по реда на чл. 35, ал.1 от Закона за общинската собственост 
и чл. 45, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с 
общинско имущество чрез публичeн търг с тайно наддаване. Имате думата, г-н 
кмете. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Този имот е с площ 302 кв. м., на Стария център. Един 
път вече с решение на Общинския съвет беше предложен за продажба на цена 130 
хиляди, малко над 130 хиляди и там не намери купувач. Разбрах, че на комисиите 
е имало коментари за цената, но това е минималната цена. Както прочетохте, г-н 
председател, той ще бъде обявен на публичен търг с тайно наддаване. Наистина е 
атрактивен. Ще е добре за града да има собственик и да развие някакъв бизнес 
там. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви, г-н кмете. Уважаеми колеги, откривам 
дискусия. Желаещи да се изкажат? Има ли въпроси, становища, коментари на 
цена? Г-н Кирил Асенов. Имате думата, г-н Асенов. 
КИРИЛ АСЕНОВ: Уважаеми г-н председател, уважаеми общински съветници, 
гости! В нашия град вече има няколко прецедента, в които има сделки, които са 
на доста по-висока цена и аз смятам, че е въпрос на време да си намери цена този 
парцел. Наскоро имаме сделка за имот до Планетариума на 630 лева. И то при 
условие, че трябва да разрушиш старата сграда, което също струва пари и се 
прибавя обикновено при калкулацията към цената на терена, което го прави над 
700 лева. 
(Мариана Цекова – зам.-кмет на община Смолян, от място: Това не е сграда 
там, обаче. Строеж е.) 
КИРИЛ АСЕНОВ: Строеж, който беше разрушен. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Уважаема г-жо Цекова, моля ви да не прекъсвате 
общинските съветници, при това от място. 
КИРИЛ АСЕНОВ: Теренът струва колкото сградата. Като има една сграда върху 
един терен и я разрушиш, вече цената е само за терена. 
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ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Да чуем вашето предложение, г-н Асенов. 
КИРИЛ АСЕНОВ: Според мен цената от 130 хиляди лева дори е ниска за такова 
събитие. Аз смятам, че трябва да се направи реклама на продажбата и да се 
потърси по-добра цена. Това е шанс за Общината да си попълни бюджета. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Ако се направи реклама, ще се явят много кандидати и 
ще се вдигне цената. 
КИРИЛ АСЕНОВ: Това е идеята. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Да. Правим реклама. Веки общински съветник 
поотделно може да направи реклама. 
(Коментари от залата.) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Моля ви, да не правим диалог. Ние сме сериозен орган. 
Имате ли конкретно предложение, г-н Асенов? 
КИРИЛ АСЕНОВ: Да, 130 хиляди лева да е цената. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви! Други желаещи да вземат отношение? 
Уважаеми колеги? 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: То пише в докладната, какво се обаждаш? 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Г-н кмете, моля ви, да не правите бележки на 
общинските съветници. Сега ще се наложи г-н Генчев да ви репликира и да 
възникне напрежение. 
(Михаил Генчев, от място: Процедура.) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Г-н Генчев, имате думата процедурно. 
МИХАИЛ ГЕНЧЕВ: Г-н председателю, ще ви помоля да се обърнете към г-н 
кмета. Ние сме тука общински съветници и нямаме нужда от ментор в лицето на 
кмета. Не бива да дава препоръки как да си провеждаме комисиите, не бива да ни 
дава и препоръки кога и какво да казваме и т. н. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви, г-н  Генчев! Приемам упрека ви. Той е 
абсолютно основателен. Г-н кмете, обръщам се към вас с молба моя и от страна 
на колегите общински съветници, да проявяваме по-голяма коректност и да не се 
прекъсваме взаимно. Взаимното уважение е от изключително значение в нашата 
комуникация, уважаеми колеги, подчертавам го отново. Благодаря ви! И така. Има 
ли други желаещи да се изкажат по този въпрос? Не виждам. Прекратяваме 
разискванията, уважаеми колеги. Който е съгласен, моля да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 22, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: С 22 „за“, без „против“ и „въздържали се“, 
прекратихме разискванията. Имаме направено конкретно предложение, което 
изменя по същество основното предложение. Аз съм длъжен да го подложа на 
гласуване. Общинският съветник г-н Кирил Асенов направи предложение 
началната тръжна цена, която е фиксирана в проекта за решение, от 109 900 лв. 
без ДДС, да бъде променена на 130 000 лева. Моля общинските съветници, които 
са съгласни с това предложение, да гласуват. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 11, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 10. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: 11 „за“, без „против“ и с 10 „въздържали се“, 
предложението не се приема. Необходими са 15 гласа. И така, уважаеми колеги, 
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гласуваме поименно основното предложение, съдържащо се в докладната. Проект 
за решение, основно предложение. 
 
Поименно гласуване на проекта за решение по т. 8 от дневния ред: 

1. Ангел Безергянов     – отсъства 
2. Анита Чолакова    – „за“ 
3. Валентин Кюлхански    – „въздържал се“ 
4. Валентин Цолов     – „въздържал се“ 
5. Данчо Киряков     – „въздържал се“ 
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     – „против“ 
12. Илия Томов     – „против“ 
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    – „против“ 
20. Милен Журналов     – „за“ 
21. Милен Пачелиев     – отсъства 
22. Михаил Генчев     – „против“ 
23. Петър Мирчев     – отсъства 
24. Салих Аршински     – отсъства 
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: 9 „ за“, „ против“ 4, „ въздържали се“ 9.) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: С 9 „за“, „ против“ 4 и „въздържали се“ 9, основното 
предложение в проекта за решение се отхвърля. 
(Михаил Генчев, от място: Не се приема.) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Не се приема.  
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Може да прави забележки. 
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ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: На председателя може, с тези аргументи, които има. 
На председателя може, защото ние сме равни. Няма как. Така е било и така ще 
бъде сигурно дълго време. 
(Михаил Генчев, от място: Така е по-правилно.) 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Той може да се обажда, аз не. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Ето, да. Г-н кмете, това е разликата, тука в тази зала. В 
тази зала е така. И не само, защото тука субективно считаме, че така текат нещата 
по съвсем обективни правила и процедури. 
 
 

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 местна администрация прие 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

№ 571 
 
Не приема проекта за решение по докладната записка относно продажба на 

поземлен имот с идентификатор 67653.915.649 - частна общинска собственост по 
реда на чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост и чл. 45, ал. 1 от 
Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 
имущество чрез публичeн търг с тайно наддаване. 

 
 
ПО ДЕВЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Провеждане на публичен търг с 
тайно наддаване за отдаване под наем на части от учебно заведение за 
продажба на закуски, сладкарски изделия по реда на Закона за общинската 
собственост.  

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Докладна записка от кмета на общината, относно 
провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на части от 
учебно заведение за продажба на закуски, сладкарски изделия по реда на Закона 
за общинската собственост. Имате думата, г-н кмете. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Няма какво да добавя. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Вносителят няма допълнения. Откривам дискусия, 
уважаеми колеги. 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: С 21 „за“, без „против“ и „въздържали се“, 
прекратихме разискванията. Гласуваме поименно основния проект за решение.  
 
Поименно гласуване на проекта за решение по т. 9 от дневния ред: 

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

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

Община Смолян  –  НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ, във връзка с чл. 289, ал. 2  
и чл. 293, ал. 1, т. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование,     чл. 
14, ал. 7 от Закона за общинската собственост, чл. 20 от Наредба за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, 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 

№ 572 
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І. Дава съгласие Кмета на община Смолян да открие и проведе публичен 
търг, с тайно наддаване за отдаване под наем на общински имот за продажба на 
закуски, сладкарски изделия и безалкохолни напитки с обща площ 62 кв.м. , в т.ч. 
за търговска дейност 53 кв.м. и сервизно помещение с площ 9 кв.м., находящо се 
в гр. Смолян, ул. „Дичо Петров“ №1 (централен вход в СУ „Отец Пайсий“), в 
поземлен имот с идентификатор 67653.918.49,  УПИ ІІ- за Е.П. Училище, в кв. 15 
по плана на гр. Смолян, актувани с Акт за публична общинска собственост № 
84/04.05.1998 г.  

 
II. Определя следните условия на публичния търг с тайно наддаване: 
      1. Минималната тръжна цена не може да бъде по-ниска от 250 лева на 

месец, съгласно предложението на директорката на СУ „Отец Паисий“ - Смолян. 
 
III. Упълномощава Кмета на Община Смолян да проведе публичен търг с 

тайно наддаване за отдаване под наем на горецитирания обект, да изготви заповед 
и да сключи договор за наем за срок от 5 години. 

 
IV. Дава съгласие постъпленията от наема да се предоставят на  СУ „Отец 

Паисий“ - Смолян, като второстепенен  разпоредител с бюджетни средства. 
 
 
ПО ДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Отдаване под наем на помещения 
частна общинска собственост, чрез публичен търг с тайно наддаване по реда 
на Закона за общинската собственост. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Точка 10, уважаеми колеги. Докладна записка от кмета 
на общината относно отдаване под наем на помещения частна общинска 
собственост, чрез публичен търг с тайно наддаване по реда на Закона за 
общинската собственост. Имате думата, г-н кмете. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Няма какво да добавя. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Моля, колеги. Откривам дискусия. Желаещи да се 
изкажат? Неща, коментирани в комисиите, с положителни становища. Не виждам 
желаещи. Прекратяваме разискванията. Моля общинските съветници, които са 
съгласни, да гласуват. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 23, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: 23 „за“, без „против“ и „въздържали се“. Прекратихме 
разискванията. Гласуваме поименно проекта за решение, основно предложение. 
 
Поименно гласуване на проекта за решение по т. 10 от дневния ред: 

1. Ангел Безергянов     – отсъства 
2. Анита Чолакова    – „за“ 
3. Валентин Кюлхански    – „за“ 
4. Валентин Цолов     – „за“ 
5. Данчо Киряков     – „за“ 
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6. Димитър Кръстанов    – „за“ 
7. Димитър Николов     – „за“ 
8. Екатерина Гаджева    – „за“ 
9. Елисавета Лободова    – „за“ 
10. Ивайло Халваджиев    – „за“ 
11. Иван Пищалов     – „за“ 
12. Илия Томов     – „за“ 
13. Кирил Асенов     – „за“ 
14. Кирил Хаджихристев    – „за“ 
15. Коста Начев     – „за“ 
16. Костадин Василев     – „за“ 
17. Мариана Сивкова     – „за“ 
18. Мария Семерджиева    – „за“ 
19. Марияна Методиева    – „за“ 
20. Милен Журналов     – „за“ 
21. Милен Пачелиев     – отсъства 
22. Михаил Генчев     – „за“ 
23. Петър Мирчев     – отсъства 
24. Салих Аршински     – отсъства 
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: 23 „за“, без „ против“ и „ въздържали се“.) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: С 23 „за“, без „против“ и „въздържали се“, приехме 
проекта за решение по т. 10. 

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

Община Смолян – НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ, на основание чл. 14, ал. 1 и 
ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 26 от Наредбата за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и чл. 21, ал. 1,     
т. 8 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация прие 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

№ 573 
 
І. Дава съгласие Кмета на Община Смолян да отдаде под наем чрез публичен 

търг с тайно наддаване за срок от 5 години по цени определени в Приложение №2 
на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на 
услуги в община Смолян, Раздел V. Тарифа за определяне на месечния наем за 
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един квадратен метър при отдаване под наем на общински имоти,  следните 
помещения : 

1.Помещение № 401 с площ 13,41 кв.м., за здравни услуги, находящо се в 
самостоятелен обект с идентификатор 67653.917.623.5, с предназначение: друг 
вид сграда за обитаване, разположена в имот кад. №67653.917.623 по кадастрална 
карта на гр. Смолян от който е отреден УПИ ІІІ – Окръжна стоматологична 
поликлиника, кв. 231 по плана на гр. Смолян, актуван с Акт за частна общинска 
собственост № 1588/14.04.2011 год., вписан в Служба по вписванията – Смолян 
под № 80, том ІІІ, н.д. 502, вх. регистър 791/17.05.2011г. 

2.Помещение № 401 А с площ 13,86 кв.м., за здравни услуги, находящо се в 
самостоятелен обект с идентификатор 67653.917.623.5, с предназначение: друг 
вид сграда за обитаване, разположена в имот кад.     № 67653.917.623 по 
кадастрална карта на гр. Смолян от който е отреден УПИ ІІІ – Окръжна 
стоматологична поликлиника, кв. 231 по плана на      гр. Смолян, актуван с Акт за 
частна общинска собственост № 1588/ 14.04.2011 год., вписан в Служба по 
вписванията – Смолян под №80, том ІІІ, н.д. 502, вх. регистър 791/17.05.2011г. 

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

процедури по подготовката и провеждането на  публичните търгове с тайно 
наддаване, да утвърди спечелилите участници и да сключи договори за отдаване 
под наем за срок от 5 (пет) години. 
 
 
ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Отдаване под наем на 
имот публична общинска собственост по реда на Закона за общинската 
собственост.  

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Точка 11, уважаеми колеги. Докладна записка от кмета 
относно отдаване под наем на имот публична общинска собственост по реда на 
Закона за общинската собственост. Имате думата, г-н кмете. 
 НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Няма какво да добавя. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Нещата са ясни. Позитивни становища на комисиите. 
Откривам дискусия, уважаеми колеги. Г-жа Екатерина Гаджева – председател на 
Комисията по ТУОС. 
ЕКАТЕРИНА ГАДЖЕВА: Уважаеми г-н кмет, уважаеми г-н председател, колеги 
съветници! Считам, че имаме пропуск, че не подложих на дискусия в работа в 
комисия, затова предлагам на обсъждане тук, при разглеждане по-късно на 
графичната част, виждам 11 паркоместа, а докладната е за 6. За 6 места е заявен 
инвестиционния интерес очевидно. Но първо ние по никакъв начин не сме 
персонализирали кои са тези 6 места – през едно, от ляво, от дясно.  И затова 
предлагам, лично мое мнение, и мисля, че е резонно, да бъдат пуснати на търг и 
11-те паркоместа с единична цена, пък нека кандидата се яви за 6. Може да се яви 
друг да вземе останалите 5 или да вземе 5. Просто да се преразгледа отново и или 
да уточним кои 6 паркоместа, тъй като те са 11 в имота, за да може при провеждане 
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на търг да е ясна волята на съветниците за кои места иде реч, или по-резонно 
считам, че е, да пуснем 11-те с единична цена, за всяко паркомясто и от там по 
време на кандидатстването да бъдат взети определения брой. Благодаря! 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви, г-жо Гаджева. Г-н кмете? Резонно 
предложение. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Има резон, да. Естествено.  
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Приемаме да обявим търг за 11-те паркоместа, нали 
така? Добре. Уважаеми колеги, други становища, изказвания, въпроси? 
Модифицираме основното предложение с предложението на г-жа Екатерина 
Гаджева. Вносителят приема. Всъщност основното предложение вече е за 11 
паркоместа за търг, а там вече на търга ще стане ясно кои от тях ще бъдат 
спечелени и при какви условия. Не виждам желаещи да вземат отношение. 
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. 11 от дневния ред: 

1. Ангел Безергянов     – отсъства 
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     – „за“ 
13. Кирил Асенов     – отсъства 
14. Кирил Хаджихристев    – „за“ 
15. Коста Начев     – отсъства 
16. Костадин Василев     – „за“ 
17. Мариана Сивкова     – „за“ 
18. Мария Семерджиева    – „за“ 
19. Марияна Методиева    – „за“ 
20. Милен Журналов     – „за“ 
21. Милен Пачелиев     – отсъства 
22. Михаил Генчев     – „за“ 
23. Петър Мирчев     – отсъства 
24. Салих Аршински     – отсъства 
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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: 20 „за“, без „ против“ и „ въздържали се“. )  
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: 20 „за“, без „против“ и „въздържали се“. Приехме 
проектът за решение по т. 11. 
 

Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на Кмета на 
Община Смолян – НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ, на основание чл. 14, ал. 7 от 
Закона за общинската собственост, чл. 21, ал. 1 от Наредбата за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и чл. 21, ал. 1,  т. 
8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация прие 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

№ 574 
 
І. Дава съгласие Кмета на Община Смолян да открие процедура за 

провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на 
единадесет броя паркоместа за леки автомобили, находящи се в поземлен имот с 
идентификатор 67653.925.492, начин на трайно ползване: за друг вид озеленени 
площи, трайно предназначение на територията: Урбанизирана с местонахождение 
Област Смолян, Община Смолян, гр. Смолян, кв. Устово, ул. „Медникарска”,       
кв. 204, УПИ І-492, озеленяване и паркинг, актуван с Акт за публична общинска 
собственост № 1145/12.11.2014 г. , вписан в  сл. по вписвания под № 2157 Акт       
№ 119, том VII, дело 521/2014 г. партида № 28377. 

ІІ. Упълномощава кмета на община Смолян да проведе публичен търг с 
тайно наддаване за отдаване под наем на горецитирания имот по цени определени 
в Приложение № 2 от Наредба за определянето и администри-рането 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 
т. 18. II зона и да сключи договор за наем със срок до 5 години. 

 
 
ПО ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Отдаване под наем на 
общински терени за поставяне на преместваеми обекти по реда на чл. 56 от 
Закона за устройство на територията и Закона за общинската собственост. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Точка 12, уважаеми колеги. Докладна записка от кмета 
на общината относно отдаване под наем на общински терени за поставяне на 
преместваеми обекти по реда на чл. 56 от Закона за устройство на територията и 
Закона за общинската собственост. Имате думата, г-н кмете. 
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НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Местата са описани в докладната, така че няма какво да 
добавя. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви! Откривам дискусия. Имаше конкретни 
предложения и в Комисията по ТУОС и в Комисията по законност относно 
одобряване на начина на застрояване или на архитектурния силует, както се казва. 
За съжаление, той не е правна категория. Желаещи да вземат отношение? Колеги, 
откривам дискусия. Има ли желаещи да се изкажат? Не виждам. Моля общинските 
съветници, които са съгласни да прекратим разискванията по тази точка, да 
гласуват. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 20, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: 20 „за“, без „против“ и „въздържали се“. Прекратихме 
разискванията. Гласуваме поименно проекта за решение, основно предложение. 
 
Поименно гласуване на проекта за решение по т. 12 от дневния ред: 

1. Ангел Безергянов     – отсъства 
2. Анита Чолакова    – „за“ 
3. Валентин Кюлхански    – „за“ 
4. Валентин Цолов     – „за“ 
5. Данчо Киряков     – „въздържал се“ 
6. Димитър Кръстанов    – „за“ 
7. Димитър Николов     – „за“ 
8. Екатерина Гаджева    – „за“ 
9. Елисавета Лободова    – „за“ 
10. Ивайло Халваджиев    – „за“ 
11. Иван Пищалов     – „за“ 
12. Илия Томов     – „за“ 
13. Кирил Асенов     – отсъства 
14. Кирил Хаджихристев    – „за“ 
15. Коста Начев     – „за“ 
16. Костадин Василев     – „за“ 
17. Мариана Сивкова     – „за“ 
18. Мария Семерджиева    – „за“ 
19. Марияна Методиева    – „за“ 
20. Милен Журналов     – „за“ 
21. Милен Пачелиев     – отсъства 
22. Михаил Генчев     – „за“ 
23. Петър Мирчев     – отсъства 
24. Салих Аршински     – отсъства 
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“, „ против“ няма“, „ въздържал се „ 1.) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: 21 „за“, без „против“, с 1 „въздържал се“, приехме 
проекта за решение по т. 12 за преместваемите обекти. 
 
 

Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на Кмета на 
Община Смолян – НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ, на основание чл. 27, ал. 1 от 
Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 
имущество, чл. 10, ал. 1, т. 1 и 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 

№ 575 
 
І. Дава съгласие Кмета на Община Смолян да открие процедура за 

провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински 
терени за поставяне на преместваеми обекти, като елемент от градското 
обзавеждане  както следва: 

                                           
№ 

по ред 
Местонахождение 

1.  Терен № 2 с площ 4 кв.м. за поставяне на павилион за вестници и 
списания /до читалище Хр. Ботев / в поземлен имот с идентификатор 
67653.915.266 по одобрена схема по чл. 56 от ЗУТ. 

2.  Терен за поставяне на павилион за вестници и списания - с площ 12 
кв.м. , находящ се в Централна част-гр. Смолян, бул. ”България”, 
поземлен имот с идентификатор 67653.917.421 по кадастрална карта на 
гр. Смолян ( бул. България, на север от ДФК)   

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

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.  

2. Кандидатите да представят проектов или снимков материал на вида на 
съоръжението.  

 ІІІ. Упълномощава кмета на общината да проведе публичен търг с тайно 
наддаване за отдаване под наем на горецитираните обекти, да изготви заповеди и 
да сключи договори за наем за срок до 3 години.    
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ПО ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Предоставяне на имот - 
публична общинска собственост стадион „Капитан Петко войвода“ с. 
Петково за безвъзмездно управление на Дом за възрастни хора с психични 
разстройства с. Петково (мъже) по реда на Закона за общинската собственост. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Точка 13, уважаеми колеги. Докладна записка от кмета 
на общината относно предоставяне на имот – публична общинска собственост 
стадион „Капитан Петко войвода“, с. Петково, за безвъзмездно управление на Дом 
за възрастни хора с психични разстройства в Петково (мъже) по реда на Закона за 
общинската собственост. Имате думата, г-н кмете. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Вие горе-долу казахте всичко, което е важно, така че… 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Важно е и друго, че този обект се ползва и до сега и то 
целесъобразно и със съответните грижи на добър стопанин от страна на Дома. 
Желаещи да се изкажат, уважаеми колеги? Откривам дискусия. Ясни са нещата. 
Имаше позитивни коментари и в комисиите. Не виждам желаещи да искат думата. 
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. 
 
 
Поименно гласуване на проекта за решение по т. 13 от дневния ред: 

1. Ангел Безергянов     – отсъства 
2. Анита Чолакова    – „за“ 
3. Валентин Кюлхански    – „за“ 
4. Валентин Цолов     – „за“ 
5. Данчо Киряков     – „за“ 
6. Димитър Кръстанов    – „за“ 
7. Димитър Николов     – „за“ 
8. Екатерина Гаджева    – „за“ 
9. Елисавета Лободова    – „за“ 
10. Ивайло Халваджиев    – „за“ 
11. Иван Пищалов     – „за“ 
12. Илия Томов     – „за“ 
13. Кирил Асенов     – отсъства 
14. Кирил Хаджихристев    – „за“ 
15. Коста Начев     – „за“ 
16. Костадин Василев     – „за“ 
17. Мариана Сивкова     – „за“ 
18. Мария Семерджиева    – „за“ 
19. Марияна Методиева    – „за“ 
20. Милен Журналов     – „за“ 
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21. Милен Пачелиев     – отсъства 
22. Михаил Генчев     – „за“ 
23. Петър Мирчев     – отсъства 
24. Салих Аршински     – отсъства 
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 
решението 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 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 12, ал. 3 
и ал. 5 от Закона за общинската собственост прие 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

№ 576 
1. Предоставя безвъзмездно за управление на „Дом за възрастни хора с 

психични разстройства проф. д-р Тодор Ташев“ с. Петково имот публична 
общинска собственост – Стадион с обща площ 6548 кв.м., ведно с едноетажна 
съблекалня със застроена площ 48 кв.м., находящи се в УПИ I, кв. 49, пл. № 22 по 
плана на с. Петково, актуван с Акт за публична общинска собственост № 341/ 
18.03.2000 година. 

 
2. Възлага на Кмета на Община Смолян да сключи договор за безвъзмездно 

управление за срок от 5 години. 
 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Искам само да отбележа за пълнота, уважаеми колеги, 
че решението по тази точка се приема с квалифицирано мнозинство, тъй като 
става дума за безвъзмездно предоставяне на общинска собственост. 

 
ПО ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Изменение на 
Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска 
собственост за 2017 година. Промяна статута на общински жилища. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Точка 14, уважаеми колеги. Докладна записка от кмета 
на общината относно изменение на Годишна програма за управление и 
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разпореждане с имоти – общинска собственост за 2017 година. Промяна статута 
на общински жилища. Имате думата, г-н кмете. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Описано е в докладната, че е бил определен за продажба. 
В установения срок не е заплатен, затова трябва да се прехвърли в друго 
положение. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви! Откривам дискусия. Желаещи да се 
изкажат? 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, уважаеми колеги, поименно. 
 
Поименно гласуване на проекта за решение по т. 14 от дневния ред: 

1. Ангел Безергянов     – отсъства 
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     – „за“ 
13. Кирил Асенов     – отсъства 
14. Кирил Хаджихристев    – отсъства 
15. Коста Начев     – „за“ 
16. Костадин Василев     – „за“ 
17. Мариана Сивкова     – „за“ 
18. Мария Семерджиева    – „за“ 
19. Марияна Методиева    – „за“ 
20. Милен Журналов     – „за“ 
21. Милен Пачелиев     – отсъства 
22. Михаил Генчев     – „за“ 
23. Петър Мирчев     – отсъства 
24. Салих Аршински     – отсъства 
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: 20 „за“, без „ против“ и „ въздържали се“. ) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: С 20 гласа „за“, без „против“ и „въздържали се“, 
приехме проекта за 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, 
т. 8, т. 12 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от ЗОС прие 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

№ 577 
 
1. Изменя „Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – 

общинска собственост за 2017г.”, приета с Решение № 346/16.12.2016г. на 
Общински съвет Смолян като в Приложение 9 по чл. 43 и чл. 45 от Закона за 
общинската собственост се добавя както следва: Общински жилищен имот с адрес 
гр. Смолян, ул. „Атанас Беров“ № 5,  ап. № 52, вх. Д, жил. блок „Б - 4“, от 
Приложение 6, ред 2 се премества в Приложение № 9, раздел II, ред 95, фонд „за 
настаняване под наем на граждани с установени жилищни  нужди“, частна 
общинска собственост. 

2. Упълномощава Кмета на Община Смолян да извърши необходимите 
действия по изпълнение на горното решение. 
 
 
ПО ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Изразяване на съгласие 
на Община Смолян като собственик на поземлени имоти с идентификатори 
49014.18.5190 и 49014.18.5187, с начин на трайно ползване: пасище, трайно 
предназначение на територията: земеделска по кадастрална карта на с. 
Момчиловци, местност „Свети дух“, община Смолян, засегнати от проекта 
за санитарно – охранителна зона, удостоверяващо, че е запозната със 
забраните и ограниченията, посочени в Наредба №3/16.10.2000г. на МОСВ, 
МЗ и МРРБ. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Точка 15, уважаеми колеги. Докладна записка от кмета 
на общината относно изразяване на съгласие на Община Смолян като собственик 
на поземлени имоти с идентификатори 49014.18.5190 и 49014.18.5187, с начин на 
трайно ползване: пасище, трайно предназначение на територията: земеделска по 
кадастрална карта на с. Момчиловци, местност „Свети дух“, и т. н. Става дума за 
санитарно охранителна зона. Имате думата, г-н кмете. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Собственикът на почивна база „Момчил юнак“ е 
изготвил проект за санитарно-охранителна зона и е започната процедура за 
издаване от Басейнова дирекция – Пловдив разрешение за ползване на вода от 
извора за нуждите на почивна база. За да продължи процедурата с Басейнова 
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дирекция е необходимо съгласие на Общински съвет – Смолян за имотите, през 
които минава. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви! Разкривам дискусия. Желаещи да се 
изкажат? Предлагам ви да прекратим разискванията. Нещата са ясни. 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 проекта за решение, основно предложение. 
 
Поименно гласуване на проекта за решение по т. 15 от дневния ред: 

1. Ангел Безергянов     – отсъства 
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     – „за“ 
13. Кирил Асенов     – отсъства 
14. Кирил Хаджихристев    – отсъства 
15. Коста Начев     – „за“ 
16. Костадин Василев     – „за“ 
17. Мариана Сивкова     – „за“ 
18. Мария Семерджиева    – „за“ 
19. Марияна Методиева    – „за“ 
20. Милен Журналов     – „за“ 
21. Милен Пачелиев     – отсъства 
22. Михаил Генчев     – „за“ 
23. Петър Мирчев     – отсъства 
24. Салих Аршински     – отсъства 
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: 20 „за“, без „ против“ и „ въздържали се“.) 
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ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: 20 „за“, без „против“ и „въздържали се“. Приехме 
предложение проекта за решение по т. 15. 
 

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 местна администрация, във 
връзка с 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 

№ 578 
 
1. Упълномощава Кмета на общината да издаде необходимия за целта 

документ  /декларация/ по чл. 60, ал.6, т.2 от Закона за водите на „СЕСИТО 
КОНСУЛТ - 1“ ЕООД, ЕИК 200200024, със седалище: гр. Смолян и адрес на 
управление: ул. „Дичо Петров“ № 16, с която Община Смолян като собственик на 
поземлени имоти: идентификатор 49014.18.5190 с площ 497 948 кв.м., с начин на 
трайно ползване пасище, трайно предназначение на територията: земеделска и 
засегната площ 37740 кв.м. и идентификатор 49014.18.5187 с площ 30212 кв.м., с 
начин на трайно ползване пасище, трайно предназначение на територията: 
земеделска и засегната площ 712 кв.м. по кадастрална карта на с. Момчиловци, 
местност „Свети дух“, община Смолян, попадащи в границите на пояс I, II и III на 
проектираната санитарно – охранителна зона, 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.). 

2. Дава съгласие на Община Смолян като собственик на съществуващите 
водовземни съоръжения за предоставяне на услугата „водоподаване“ и ползване 
на съоръженията от „СЕСИТО КОНСУЛТ - 1“ ЕООД,  ЕИК 200200024, със 
седалище: гр. Смолян и адрес на управление: ул. „Дичо Петров“ № 16 за 
водоснабдяване на почивна база „Момчил юнак“, находяща се в поземлен имот с 
идентификатор 49014.17.351, с начин на трайно ползване: за друг курортно-
рекреационен обект, трайно предназначение на територията: урабанизирана по 
кадастрална карта на     с. Момчиловци, местност „Марецко“, община Смолян. 
 
 
ПО ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Възлагане на дейности 
в горски територии – общинска собственост на основание Наредба за 
условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските 
територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина 
и недървесни горски продукти и определяне на тарифа за изпълнението им. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
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ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Точка 16, уважаеми колеги. Докладна записка от кмета 
на общината относно възлагане на дейности в горски територии – общинска 
собственост, на основание Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението 
на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за 
ползването на дървесина и недървесни горски продукти и определяне на тарифа 
за изпълнението им. Имате думата, г-н кмете. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Всички знаете състоянието на гората. Предлагам ви 
тарифи за дейности, които трябва да се извършат. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви! Откривам дискусия. За ваша 
информация, проведохме едно може да се каже детайлно производствено 
съвещание, обсъждане, със специалисти по тези въпроси при заместник-кмета на 
Общината инж. Мариана Цекова. Нещата общо взето се изясняват. Тревогата е 
голяма и затуй така неизбежно трябва да се вземат мерки, за да почне да се работи. 
Желаещи да вземат думата, да се изкажат? Становища, въпроси? Не виждам. 
Предлагам ви да прекратим разискванията. Моля общинските съветници, които са 
съгласни, да гласуват. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 18, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: 18 „за“, без „против“ и „въздържали се“. Прекратихме 
разискванията и преминаваме към гласуване на проекта за решение основно 
предложение.  
 
Поименно гласуване на проекта за решение по т. 16 от дневния ред: 

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

 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Направи забележка на Цекова. Много говорене тука. 
Тука да не е говорилня? Да не е говорилня тука сега? 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Г-н кмете, когато констатирам факта на нарушение на 
Правилника, ще взема мерки, не се съмнявайте. Моля, обявете резултата. 
(Виолета Бояджиева: 19 „за“, без „ против“ и „ въздържали се“.) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: С 19 „за“, без „против“ и „въздържали се“, приехме 
проекта за решение, основно предложение 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. 6 и т. 8 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, 
чл. 27, ал. 1, т. 1 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на 
дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за 
ползването на дървесина и недървесни горски продукти, във връзка с чл. 9 и      чл. 
10 от Наредба № 12 от 16.12.2011 г. за защита на горските територии от болести, 
вредители и други повреди прие 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
№ 579 

 
І. Упълномощава Кмета на Община Смолян, на основание чл. 27, ал. 1 от  

Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските 
територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и 
недървесни горски продукти, да сключи договори, с предмет «наблюдение на 
здравословното състояние на общинските гори, наличието на насекомни 
вредители, причинители на болести и други повреди и сигнализация до 
компетентните органи при установяване на такива при наблюдението», с лица или 
търговци, отговарящи на изискването на чл. 11, ал. 1 от цитираната Наредба. 

 
II. Определя тарифи за изпълнение на следните дейности: 
       1. Наблюдение на здравословното състояние на общинските гори, 

наличието на насекомни вредители, причинители на болести и други повреди и 
сигнализация до компетентните органи по териториален обхват на горите, по 
землища и насаждения на декар: 

          - насаждения с площ до 20 декара – 2.80лв/декар; 
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          - насаждения с площ от 20 декара до 50 декара – 2.50лв/декар; 
          - насаждения с площ от 50 декара до 80 декара – 2.00лв/декар; 
          - насаждения с площ от 80 декара до 150 декара – 1.50лв/декар; 
          - насаждения с площ над 150 декара – 1.20лв/декар. 
2. Изготвяне на констативен протокол за допълнителни повреди след 

издадено позволително за сеч – 50 лв. плюс останалите дейности по точка II. от 
Решение № 511/29.06.2017 г. на Общински съвет Смолян. 

 
IІІ. На основание чл. 60, ал. 1 от АПК допуска предварително изпълнение на 

решението. 
 

 
ПО СЕДЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Предоставяне на 
общински поземлен фонд на основание § 27, ал. 2, т. 1 от Преходните и 
заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона 
за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗИДЗСПЗЗ/.   

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Точка 17, уважаеми колеги. Докладна записка от кмета 
на общината относно предоставяне на общински поземлен фонд на основание § 
27, ал. 2, т. 1 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение 
и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. 
Имате думата, г-н кмете. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: В Община Смолян са постъпили две искания от 
Общинска служба „Земеделие“ – Смолян, за предоставяне на земи от общинския 
поземлен фонд, попадащи под разпоредбите на чл. 19, ал. 1 от Закона за 
собствеността и ползването на земеделските земи. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря! Откривам дискусия, уважаеми колеги. 
Желаещи да вземат отношение? Също една рутинна дейност за Общинския съвет, 
повтаряща се във времето, изяснена максимално и в комисиите. Не виждам 
желаещи да се изкажат. Прекратяваме разискванията. Моля, който е съгласен, да 
гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 18, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: 18 „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     – отсъства 
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“ 
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9. Елисавета Лободова    – „за“ 
10. Ивайло Халваджиев    – „за“ 
11. Иван Пищалов     – „за“ 
12. Илия Томов     – отсъства 
13. Кирил Асенов     – отсъства 
14. Кирил Хаджихристев    – „за“ 
15. Коста Начев     – „за“ 
16. Костадин Василев     – отсъства 
17. Мариана Сивкова     – „за“ 
18. Мария Семерджиева    – „за“ 
19. Марияна Методиева    – „за“ 
20. Милен Журналов     – „за“ 
21. Милен Пачелиев     – отсъства 
22. Михаил Генчев     – „за“ 
23. Петър Мирчев     – отсъства 
24. Салих Аршински     – отсъства 
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: 19 „за“, без „ против“ и „ въздържали се“.) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: 19 „за“, без „против“ и „въздържали се“. Приехме 
решение по т. 17. 
 

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

 
Р Е Ш Е Н И Е 

№ 580 
 
І.1.Дава съгласие, поземлен имот с № по КВС 010267, местност „Сенките“ с 

площ 752 кв. м., трайно предназначение на територията – земеделска,  начин на 
трайно ползване – ливада, находящ се в землището на с. Полковник Серафимово, 
общ. Смолян, да бъде предоставен на Общинска служба по земеделие – Смолян 
за постановяване на решение за възстановяване правото на собственост на 
наследници на Георги Христев Горялков.  

І.2.Дава съгласие, поземлен имот с № по КВС 010266, местност „Сенките“ с 
площ 752 кв. м., трайно предназначение на територията – земеделска,  начин на 
трайно ползване – ливада, находящ се в землището на с. Полковник Серафимово, 
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общ. Смолян, да бъде предоставен на Общинска служба по земеделие – Смолян 
за постановяване на решение за възстановяване правото на собственост на 
наследници на Георги Христев Горялков. 

І.3.Дава съгласие, поземлен имот с № по КВС 010263, местност „Забърце“ с 
площ 3541 кв. м., трайно предназначение на територията – земеделска,  начин на 
трайно ползване – ливада, находящ се в землището на с. Полковник Серафимово, 
общ. Смолян, да бъде предоставен на Общинска служба по земеделие – Смолян 
за постановяване на решение за възстановяване правото на собственост на 
наследници на Георги Христев Горялков.  

ІІ.Дава съгласие, поземлен имот с № по КВС 011005, местност „Голям 
Варадил“ с площ 3482 кв. м., трайно предназначение на територията – земеделска,  
начин на трайно ползване – ливада, находящ се в землището на с. Полковник 
Серафимово, общ. Смолян, да бъде предоставен на Общинска служба по 
земеделие – Смолян за постановяване на решение за възстановяване правото на 
собственост на наследници на Стою Момчилов Хубчев. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Точка 18, уважаеми колеги. Докладна от инж. Димитър 
Кръстанов, председател на Общинския съвет. 19-та също, 20-та също, за което, 
уважаеми колеги, по т. 18, 19 и 20, тъй като докладва председателят на Общинския 
съвет, се налага по процедурата да изберем общински съветник, който да 
ръководи заседанието. Моля за предложения. 
(Филип Топов, от място: Г-н Костадин Василев.) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Костадин Василев. Има ли други предложения? Моля 
общинските съветници, които са съгласни г-н Костадин Василев да ръководи 
заседанието по т. 18, 19 и 20, да гласуват. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 17, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Със 17 „за“, без „против“ и „въздържали се“, г-н 
Костадин Василев да заеме мястото на председателя, докато той докладва. 
 
(Общинският съветник Костадин Василев зае мястото на председателстващ 
заседанието на Общинския съвет.) 
 
 
ПО ОСЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Прехвърляне на трето 
лице на акции от капитала на „РОЖЕН ЕКСПРЕС“АД, ЕИК: 830166384, 
притежавани от „ФЕСТА ХОЛДИНГ“ АД, ЕИК: 103123984. 
ДОКЛАДВА: инж. Димитър Кръстанов – Председател на Общинския съвет 

 
КОСТАДИН ВАСИЛЕВ: Уважаеми колеги, предлагам на вниманието ви т. 18 от 
дневния ред. Моля вносителя за допълнителни предложения по докладната. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви, уважаеми г-н Василев! Уважаеми 
колеги, във връзка с кореспонденция между нас и „ФЕСТА ХОЛДИНГ“ АД, което 
притежава контролния пакет акции в „РОЖЕН ЕКСПРЕС“ АД, наш основен 
превозвач във вътрешноградско и междуградско съобщение, имаме конкретни 
предложения във връзка с предложение за закупуване на пакет акции на 
съответната цена. В хода на подготовката на днешното заседание, малко след като 
бях обявил дневния ред, проекта за решение, пристигна ново писмо, в което бяха 
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посочени нови цени на една акция, а от там и на общия брой акции, които ни се 
предлагат да закупим. И ви моля да ги отбележите, тъй като това е актуалната 
окончателна последна по-точно информация от страна на холдинга във връзка с 
предложението към нас да закупим като принципал, имам предвид Общинския 
съвет, като принципал на общинското участие в тези търговски дружества, и ви 
моля, и за протокола внимателно го повтарям, в основното предложение на 
проекта за решение вместо 2 000 921,62 евро да бъде отбелязана сумата – 
2 802 593,80 евро и цената на една акция вместо 3,07 евро да бъде 4,30 евро. С тези 
конкретни изменения ви предлагам да гласувате основния проект за решение. 
Разбира се, не искам да се спирам на конкретната ми мотивация да предложа отказ 
на това да изкупим акциите в „РОЖЕН ЕКСПРЕС“ по принцип. Не става дума 
даже за цена, става дума за един принципен отказ. Благодаря! 
КОСТАДИН ВАСИЛЕВ: Благодаря на г-н Кръстанов. И така колеги, дискусия. 
Има ли колеги, които да вземат отношение? Аз като гледам, г-н Кръстанов, 
решението изцяло се променя цифрово, говоря за парично изражение. Г-н Топов, 
заповядайте. 
ФИЛИП ТОПОВ: Уважаеми г-н председател, уважаеми г-н председателстващ! Аз 
и по време на комисията съвсем сериозно предложих за в бъдеще след една по-
задълбочена финансово-икономическа, то не може да се каже ревизия, а един 
анализ, да се прецени до колко нашият брой акции като участие в това дружество 
дават възможност да влияем по някакъв начин по отношение на неговото 
управление, стопанисване и т. н., и евентуално ако нямаме интерес, да вземем 
решение и ние да ги продаваме на тази цена. Предполагам, че лицето, което е 
изявило желание да ги купи на тази добра цена, дано да има такъв интерес и към 
нашите акции. Съвсем сериозно го предлагам. Знам, че в момента не можем да 
вземем такова решение, защото не сме в тази хипотеза. За мое така голямо 
съжаление, запознат съм горе-долу със сагата „РОЖЕН ЕКСПРЕС“. Наясно съм 
горе-долу как една финансово икономическа и добре структурирано дружество, 
предприятие, по един много така тънък начин в резултат на различни причини 
беше…, силната дума е това, колкото и да не ни се иска да го споделим, беше 
„източено“. В тази връзка е това мое изказване. И още нещо. Използвам повода, 
г-н председател Кръстанов, вие сте и един от най-големите капацитети и 
специалисти по транспорта, да помислим какво става и с т. нар. транспортна схема 
на Община Смолян. Тя от доста години не е утвърждавана и работим дето се казва 
меко казано в пропуски на закона. Благодаря ви, г-н председател! 
КОСТАДИН ВАСИЛЕВ: И аз благодаря, г-н Топов. Г-н Кръстанов, сега ли ще 
отговорите на въпроса? Заповядайте. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Мисля, че сега е ред, но ако има други въпроси, отново 
при задаването им. Абсолютно основателно е предложението на г-н Топов пакетът 
акции, който притежава Община Смолян в „РОЖЕН ЕКСПРЕС“ да бъде 
предложен на същата цена на съответен инвеститор по съответен ред. Аз направих 
това предложение устно пред оперативното ръководство на дружеството и 
очаквам реакция при среща с тях. Може би ще поискат писмено предложение от 
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наша страна, но това ще бъде едно такова предложение, ще бъде при всички 
случаи подкрепено с решение на Общинския съвет, след като се изяснят нещата. 
Не бих могъл еднолично сам, така на своя глава да правя официални предложения. 
Всъщност в хода на една хипотетична преддоговорна ситуация поставих този 
въпрос така, както сме го обсъждали в комисиите. Разбира се, цената е атрактивна 
и Общината би имала интерес да получи такава цена за своите акции и според мен. 
А що се касае до транспортната схема, уважаеми г-н Топов, далече са моите 
ангажименти в момента, може би в кръга на моя професионален интерес, но далеч 
от моите ангажименти е транспортната схема на Община Смолян. Мога да изразя 
готовност да се включа, да помагам, да бъда полезен в хода на подготовката на 
такава, и г-н Генчев, и много други колеги, и г-н Хаджихристев, и вие, и други, но 
така или иначе това е задължение на Общинска администрация.  
КОСТАДИН ВАСИЛЕВ: Благодаря ви, г-н Кръстанов! Други колеги? Не виждам. 
Моля да гласуваме прекратяване на дискусията. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 17, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 
КОСТАДИН ВАСИЛЕВ: Да гласуваме предложението, както е по решението. 
Основното предложение, което е по решението. Поименно гласуване. 
 
Поименно гласуване на проекта за решение по т. 18 от дневния ред: 

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

 
КОСТАДИН ВАСИЛЕВ: Обявете резултата, ако обичате. 
(Виолета Бояджиева: 18 „за“, без „ против“ и „ въздържали се“.) 
КОСТАДИН ВАСИЛЕВ: 18 „за“, без „против“ и „въздържали се“. Приема се 
решението. 
 

Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на Председателя 
на Общински съвет – ДИМИТЪР ЙОВЧЕВ КРЪСТАНОВ, на основание чл. 21, ал. 
1, т. 8 и 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 
185, ал. 2 от Търговския закон във връзка с чл. 21 и 21а от Устава на „РОЖЕН 
ЕКСПРЕС“АД прие 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

№ 581 
 
Отказва закупуването на 651 766 (шестстотин петдесет и една хиляди 

седемстотин шестдесет и шест) броя обикновени поименни акции от капитала на 
„РОЖЕН ЕКСПРЕС“АД, ЕИК: 830166384, предложени от „ФЕСТА ХОЛДИНГ“ 
АД, ЕИК: 103123984 на обща продажна цена в размер на 2 802 593.80 евро, 
формирана на база на единична цена за акция в размер на 4.30 евро, като не 
възразява при предложените условия и съгласно разпоредбите на устава акциите 
да бъдат продадени на трето лице –неакционер. 
 
 
ПО ДЕВЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:  Отмяна на Решение № 
560, прието от Общински съвет – Смолян на заседание, проведено на 
27.07.2017г. по Протокол № 27, върнато като незаконосъобразно за ново 
обсъждане. 
ДОКЛАДВА: инж. Димитър Кръстанов – Председател на Общинския съвет 

 
КОСТАДИН ВАСИЛЕВ: Преминаваме към следващата точка от дневния ред, 
точка номер 19. Моля вносителят да обяви има ли нещо допълнително по така 
внесената докладна. Заповядайте, г-н Кръстанов. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Уважаеми колеги, докладната записка е относно 
отмяна на върнато Решение № 560, прието от Общинския съвет на заседание, 
проведено на 27 юли тази година, с Протокол № 27, върнато като 
незаконосъобразно за ново обсъждане. С едно изречение. Направен е пропуск и 
от изготвилите докладната записка, и от нас като Общински съвет и по-точно от 
моя страна, по отношение на проверката за това дали народното читалище е 
регистрирано в обществена полза. Оказа се, че то не е регистрирано така и не би 
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могло по никакъв начин да получи каквато и да е субсидия или съответно 
безвъзмездно ползване на общински имоти по реда, по който е осъществена 
регистрацията му като юридическо лице с нестопанска цел. Обикновено това не 
се прави така, но по тази причина решението е незаконосъобразно и аз ви моля да 
го отменим. Благодаря! 
КОСТАДИН ВАСИЛЕВ: Благодаря! Дискусия, колеги. Заповядайте! Не виждам. 
Предлагам да гласуваме прекратяване на дискусията. Който е „за“, моля да 
гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 19, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 
КОСТАДИН ВАСИЛЕВ: 19 „за“, без „против“ и „въздържали се“. И така колеги, 
към основното предложение да гласуваме, което е в решението. Поименно 
гласуване. 
 
Поименно гласуване на проекта за решение по т. 19 от дневния ред: 

1. Ангел Безергянов     – отсъства 
2. Анита Чолакова    – „за“ 
3. Валентин Кюлхански    – „за“ 
4. Валентин Цолов     – отсъства 
5. Данчо Киряков     – отсъства 
6. Димитър Кръстанов    – „за“ 
7. Димитър Николов     – „за“ 
8. Екатерина Гаджева    – „за“ 
9. Елисавета Лободова    – „за“ 
10. Ивайло Халваджиев    – „за“ 
11. Иван Пищалов     – „за“ 
12. Илия Томов     – „за“ 
13. Кирил Асенов     – отсъства 
14. Кирил Хаджихристев    – „за“ 
15. Коста Начев     – „за“ 
16. Костадин Василев     – „за“ 
17. Мариана Сивкова     – „за“ 
18. Мария Семерджиева    – „за“ 
19. Марияна Методиева    – „за“ 
20. Милен Журналов     – „за“ 
21. Милен Пачелиев     – отсъства 
22. Михаил Генчев     – „въздържал се“ 
23. Петър Мирчев     – отсъства 
24. Салих Аршински     – отсъства 
25. Славка Каменова     – отсъства 
26. Стефан Сабрутев     – отсъства 
27. Стоян Иванов     – „за“ 
28. Филип Топов     – „за“ 
29. Юлия Кисьова     – „за“ 
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КОСТАДИН ВАСИЛЕВ: Обявете резултата, ако обичате.  
(Виолета Бояджиева: 19 „за“, „ против“ няма, „ въздържал се“ 1.) 
КОСТАДИН ВАСИЛЕВ: С 19 „за, „въздържал се“ 1 и „против“ няма, г-н 
Кръстанов, точката се приема. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря, да. 
 

Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на Председателя 
на Общински съвет – ДИМИТЪР ЙОВЧЕВ КРЪСТАНОВ, на основание чл. 21, ал. 
1, т. 24, чл. 45, ал. 4, ал. 9 от ЗМСМА и Заповед № АП-03-14-250/10.08.2017г. на 
Областен управител на област Смолян прие 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
№ 582 

 
Общински съвет – Смолян ОТМЕНЯ свое Решение № 560, прието на 

заседание, проведено на 27.07.2017 г. по Протокол № 27, поради неговата 
незаконосъобразност. 

 
ПО ДВАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Отчет за дейността на 
Общински съвет – Смолян за периода от месец януари 2017 година - месец 
юли 2017 година. 
ДОКЛАДВА: инж. Димитър Кръстанов – Председател на Общинския съвет 

 
 
КОСТАДИН ВАСИЛЕВ: Минаваме към следващата точка от дневния ред. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Имам ли думата като вносител? 
КОСТАДИН ВАСИЛЕВ: Да, заповядайте! Допълнение към точката, ако имате 
нещо. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря! Уважаеми колеги, докладната записка 
засяга като цяло отчета за дейността на нашия Общински съвет за периода месец 
януари 2017 – до месец юли тази година. Искам само да отбележа, че този отчет 
има повече статистически характер. Както виждате, отсъстват анализ, оценки, 
обобщения и т. н., което според мен е редно. Ние сме достатъчно високопоставен 
отговорен орган, за да правим каквито и да е обобщения за нашата дейност. 
Резултатите са налице. Но основен съдник и суверен, който има право на обща 
интегрална преценка са нашите избиратели. Искам само да добавим към 
активността в дебатите за отчетния период, става дума пак за статистика, и името 
на колегата Костадин Василев. Това е моето предложение. Ако има въпроси, съм 
на ваше разположение. 
КОСТАДИН ВАСИЛЕВ: Благодаря ви, г-н Кръстанов. Колеги, откриваме 
дискусия. Предложения към отчета? Нещо да е пропуснал г-н Кръстанов? Сега е 
моментът да го коригираме. Не виждам. Който е съгласен да прекратим 
разискванията, моля да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 20, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 
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КОСТАДИН ВАСИЛЕВ: И така, с 20 „за“, без „против“ и „въздържали се“, 
прекратяваме разискванията. Явно гласуване към основното предложение, по 
решението, което е в докладната. Моля, който е „за“, да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 20, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 
КОСТАДИН ВАСИЛЕВ: 20 „за“, без „против“ и „въздържали се“. С това 
приключваме точката. Благодаря! 
 

Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на Председателя 
на Общински съвет – ДИМИТЪР ЙОВЧЕВ КРЪСТАНОВ, на основание чл. 21, ал. 
2, чл. 27, ал. 6 от Закона за местното самоуправление и местната  администрация и 
чл. 15, ал. 1, т. 18 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация прие 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

№ 583 
 
1. Приема Отчета за дейността на Общинския съвет – Смолян за периода 
месец януари 2017 – месец юли 2017 година. 
 

2. Отчетът да се публикува на интернет страницата на Община Смолян. 
 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря, г-н Василев! Благодаря ви още един път. 
Продължаваме, уважаеми колеги, точка 21-ва остана и точка 22-ра. 
 
 
ПО ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Промяна на 
собствеността на микроязовири „Кирянов гьол“ /Рибката/, гр. Смолян и 
„Лагера“, гр. Смолян. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян 
 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Точка 21 от нашия дневен ред. Докладна записка от г-
н Николай Мелемов, кмет на общината, относно промяна на собствеността на 
микроязовири „Кирянов гьол“ /Рибката/ в Смолян и „Лагера“ в Смолян. Имате 
думата, уважаеми г-н кмете. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Вие лично ми донесохте едно писмо от рибарската 
федерация. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Федерацията по риболовни спортове. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Моето мнение е, че Община Смолян няма нужда от тези 
язовири и затова предлагам да бъде прехвърлена собствеността на държавата, тъй 
като те имат нужда от ремонт,  от оправяне, а Общината няма възможност и пари 
затова. Нито пък ги използва по някакъв начин. Те винаги са били държавна 
собственост – единият до 2002-ра, другият до 2005-2006 г. Така че не виждам 
драма, ако бъдат прехвърлени на държавата, ако тя все пак се съгласи да ги вземе. 
Тъй като както казах преди малко, са нужди средства за ремонт. А за да се направи 
ремонт, първо трябва да се изкупят частните имоти наоколо. Пак казвам, тука 
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може г-н Генчев да се намеси да разкаже защо са го поискали да стане общински, 
защо след това не е ремонтиран като е имала нужда Общината. Но аз смятам, че 
на този етап Общината няма нужда от тези съоръжения. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви, г-н кмете! Откривам дискусия, 
уважаеми колеги. Желаещи да вземат отношение? Имате думата, да. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Да допълня, че рибарският съюз ако го иска, можем да 
гласуваме, Общинският съвет се разпорежда с имотите, да им ги дадем на 
концесия за 20-30 години и те да го оправят. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: В писмото, което получих официално от 
ръководството на Българската федерация по риболовни спортове, не се поставя 
такова искане и не се упоменава начина на ползване. Единственото, за което става 
дума, е възможността да се упражнява спортен риболов в тези водоеми. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: То винаги е било. Какво значение е каква е 
собствеността? 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Практически формата на собственост по същество не 
променя начина на осъществяване на тази дейност, в това число и на любителите 
риболовци. Тъй като писмото е Федерацията по спортен риболов. Говоря за онези, 
които са членове на ловно-рибарския съюз. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Тази точка нямаше да я обсъждаме, ако във времето 
Общината не искала да придобива тези имоти. И наистина, много интересно, ако 
може да се прочетат докладните от тогава с каква идея и за какво е на Общината 
такива имоти. Г-н Генчев може ли да разкаже? Все пак е участвал в това. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Не знам дали желае да разказва. 
(Михаил Генчев, от място: Хайде да не си отваряме дебат.) 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Отваряй си. Един път си отвори. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Моля ви, не си репликирайте. Г-н Генчев, заемете си 
мястото. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Защото на мен ми е интересно за какво. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Ако искате думата, заповядайте на микрофона.  
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Ремонтът и на двата язовира е над милион. А вече 
купуването на имотите…. 
(Мариана Цекова, от място: Милион и половина.) 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Милион и половина е ремонта и купуването на имоти 
половин милион някъде. За какво? 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Предварително г-жа Цекова желаеше да изясни 
въпроса, свързани като цяло с предписанията за поддържането на двата 
микроязовира. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Това е другото, че ще има санкция на Общината при 
всички положения, като не се ремонтира. Това е неизбежно. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Добре. Уважаеми колеги, дискусия. Г-н Филип Топов. 
ФИЛИП ТОПОВ: Уважаеми колеги, ще взема така отношение по тази точка и ще 
стъпим дето казват юристите, на обективните данни и фактическото положение. 
Мислех да не вземам отношение, защото аз много подробно изложих 
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съображенията ми в комисиите. Надявах се с това мое изказване, предложение за 
оттегляне на тази точка, да бъдат сведени до г-н Мелемов, вносителят на 
докладната записка, и евентуално наистина да бъде оттеглена. Явно, че няма 
такава воля. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Защо? 
ФИЛИП ТОПОВ: Затова ще помоля, дето се вика, общинските съветници преди 
да гласуват по тази точка, а пък и пред които други точки за в бъдеще, да отчетат 
все пак, че ние преполовихме мандата, след около година – година и нещо ще се 
изправим отново пред избирателя и тогава ще изкараме торбата и ще започнем 
„Ще направя това, ще направя това, ще направя това, ще направя това, което е за 
туризма, за развитие в Смолян, за спорт, за отдих…“ и прочие, и прочие. Колеги, 
сега имаме не само по конкретната точка, по ред други такива точки, да не казваме 
какво ще направим, а да правим. Така, както е изготвена тази докладна записка, 
бях си записал тука, пред комисията казах, навява в мен едно усещане за 
безхаберие. Сега ще употребя другия израз – незаинтересованост, защото е силен 
този израз „безхаберието“, и бягане от отговорност. Защо не полагаме достатъчно 
грижи, колеги? Защото това предписание всъщност, едно отклонение. Тези 
язовири са в това техническо състояние, както каза г-н Мелемов, много време. 
Тези язовири се нуждаят от системна поддръжка и това е факт. Обаче последните 
предписания са от месец март тази година. Тези предписания, обърнете внимание, 
уважаеми колеги, които четем докладните записки, са с някакъв срок. Обърнете 
внимание, че тука искаме ние да дадем на държавата със срок днес. Искаме и 
предварително изпълнение. Какво толкова дето се вика се налага такова в кавички 
„пожарникарско действие“? За мен лично не е обяснимо, не е обосновано. Защо 
смятам, уважаеми колеги, че не трябва да допускаме такова нещо? Излагам 
следните съображения. Когато гласуваме, уважаеми съветници, и аз лично, трябва 
да изходим от няколко аспекта. Първият аспект е безопасността. Абсолютно 
правилно и най-важният аспект, до колко тези две езера, защото те са езера, а след 
това са станали микроязовири, са наистина и действително опасни. Имахме едни 
природни бедствия, дано да не се връщат, преди няколко години, и тогава тези 
микроязовири, добре че не се случи нищо, но не бяха в полезрението ни за такива 
застрашаващи безопасността, конкретно на квартал „Каптажа“ и надолу. 
Безопасността, аз не искам да оспорвам експертното мнение на специалистите, 
които са дали такива предписания. Те са прави и трябва да бъдат изпълнение. 
Категорично „за“. Вторият аспект, уважаеми колеги, това е финансово-
икономическия аспект. Дали ние можем вместо да получаваме имущество от 
държавата, да стопанисваме наличното такова? И на каква цена? Когато 
разглеждаме тези два водоема, аз ще помоля колегите да влезнат в интернет, да се 
позапознаят с какво представляват „Смолянските езера“. Навсякъде там Смолян е 
известен с тези Смолянски езера. Навсякъде в рекламите, които продължават да 
се въртят за Смолян, наред с другите привлекателни места, се посочва и водното 
царство на Родопите. Място за отдих, за лагеруване, за преспиване. Направих си 
труда или прочетох, че в района, г-жо Чолакова и г-жо Семерджиева, и Гаджева 
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… (бел. на прот. разговор между общинските съветници), са съществували 20 
естествени езера. Към момента са останали 8, като 7 са естествени и към момента. 
Едното, микроязовир „Кирянов гьол“, известен сред хората „Рибката“, се тълкува 
като микроязовир, и другия проблемен за момента микроязовир е „Лагера“. 
Колеги, аз на комисиите предложих, за моя сметка, желаещите общински 
съветници да се качим на един транспорт и да отидем да огледаме състоянието не 
като техници, не като експерти… 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Като туристи. 
ФИЛИП ТОПОВ: Като хора, които имат представа какво значи язовирна стена, 
какво значи контрастена, на какво разстояние е естественото езеро „Лагера“ от 
преливника. Е ли това естествено езеро в рамките на мястото, където съществува 
назад във времето като естествено езеро? Да попитате едни възрастни хора, които 
от много години го знаят това, дали е излезнало извън тия рамки. И там вече, вече 
отиваме към т. нар. икономическа страна, да се прецени горе-долу с какви 
средства би могло да се изпълнят тези предписания, дали тези предписания обаче 
са еднакви и за двата водоема. На „Киряновия гьол“, минавам много често от там, 
виждам го, ловил съм риба там, наистина може би се налагат малко повече 
инвестиции и повече средства. За „Лагера“ се налагат също такива средства, но те 
биха могли да бъдат редуцирани. На въпроса, който биха ми задали колегите „От 
къде?“, ще ви кажа. Първо, държавата трябва да се ангажира по линия на 
съществуващите екологични програми, да отделят поне част от тези необходими 
средства. Второ, да се опитаме чрез така нареченото партньорство да запазим това 
място за отдих за целия град. Колеги, ние нямаме парк, ние нямаме места, където 
могат семействата да излезнат, да си направят един пикник събота и неделя, да се 
разтоварят и да се приберат. По-нататък. Още нещо, което също виждам като 
източник на средства. Ами да помолим фирмите „Титан“, фирмата „ИСА“, 
фирмата „Красин“, може би и „Дюлгер“, просто да ги помолим, да отделят по 15-
20 хиляди лева, защото това е в интерес на абсолютно всички живущи и всички 
гости, които са в района. 
(Смях в залата.) 
ФИЛИП ТОПОВ: Защо да не? 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Моля за тишина в залата. 
ФИЛИП ТОПОВ: Може да направим и някакви дарения. Третият аспект колеги, 
струва им се много смешно на някои колеги, това е социалния ефект. Социалният 
ефект, г-н Мелемов. Не се заключава в това „Общината няма нужда от нещо“. 
Преди малко казахте „преценявам, че няма нужда от тези езера“. Това лично мен 
много ме смути и аз затова съм по-краен в изказването. Това, че Общината няма 
нужда за нещо по една субективна преценка, не значи, че хората в общината нямат 
от такова нещо. Затова помолих тази докладна записка да бъде оттеглена, да се 
вземе становището на по-широката общественост. Ако щете и тези прословути 
рибари. Рибарите, уважаеми колеги, в момента не са единствените ползватели на 
тези привлекателни места, на тези т. нар. „водно царство“ места. Тука са и гостите, 
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тука са и туристите, тука са и екопътеките и т. н. Ориентирам се към приключване, 
г-н Кръстанов. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Слушам ви внимателно, когато говорите, и колегите 
ви слушат. 
ФИЛИП ТОПОВ: Какво значи да предоставиш на държавата нещо? Това значи 
уважаеми колеги, в пазарната икономика, се търсят възможности за бягство от 
държавата и намесата на държавата. Държавата може да помага, но в конкретния 
случай тя не е направила нищо. Какво си мислите? Че ако ги прехвърлим на 
държавата ще постигнем някакъв икономически ефект? Даваме възможност 
еднолично някой представител на държавата, независимо дали ще бъде министър, 
дали ще бъде областен управител, дали ще бъде който и да бъде, да се разпорежда 
с тази държавна собственост без да се съобразява с мнението на общинските 
съветници. Ние просто в тези два обекта няма да имаме абсолютно никаква 
възможност нито да се намесим, нито да предлагаме, нито да влияем, нито да 
контролираме. Въпросът, който евентуално ще последва, и реторичния отговор, 
дайте да го дадем на държавата, пък нищо не ви пречи да кандидатствате пред 
държавата. При тази бюрокрация, при тези множество разрешителни режими, 
няма да може с години да се преправим. Второ. Мотивът, че са заобиколени с 
частни имоти също не издържа. Какво пречи примерно този преливник, говоря за 
„Лагера“, колкото е висок, колкото тази камера, разрушен е в основата, в момента 
водата се изтича в основата на преливника колкото една вадичка. Този преливник 
наистина да бъде бетониран, направен и да си върви водата както е вървяла години 
наред. Затова колеги, аз ще помоля наистина да съобразим тези мои така 
разсъждения на глас и лично аз не бих подкрепил предоставяне на общинска 
собственост, която ние можем да използваме, да се направят едни пейки, да се 
направят едни заслони, да се направят едни беседки, да се даде възможност на 
хората и на жителите да почиват там и да решават дето се казва социалните нужди. 
Вярно, направихме много спортни зали, но да не забравяме, че една голяма част 
от населението на Смолян е на пределна възраст, не могат да идат да правят 
упражнения на успоредки и на лостове, а ежедневно, даже сега съм убеден, че ако 
се качим, ще намерим деца, които са си метнали въдичката вътре. Не толкова да 
хванат, колкото да не е в къщи. Затова колеги, нека да се опитаме, нека да се 
опитаме това привлекателно водно богатство, повтарям го, така пише в нета, 
„водно царство“, да си остане емблемата на Смолян със Смолянските езера и да 
се опитаме наистина да го съхраним и да го запазим. Държавата колеги, и 
завършвайки, не винаги е добър стопанин. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви, уважаеми г-н Топов. Слушахме ви с 
интерес. Не бива да оставате с впечатление, че твърде дълго сте говорили. Всеки 
общински съветник говори толкова, колкото прецени, когато е по темата. Имате 
думата, г-н кмете. Без ограничения. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Бях се засилил да я оттеглям, обаче сега няма как да не 
се гласуват тия предложения. Комисия да иде там, да ги огледа. А пък ако г-н 
Топов, макар че той все пак е юрист, но ако реши, че ако гласуваме 50 000 лева и 
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той може да ги оправи, както каза, тя стеничката е такава, това е най-добрият 
вариант за всички. Но пак ви казвам, лично ние като Община не можем да 
ремонтираме и сух откос, както казва Цекова, и други имоти, трябва да се молим,  
100 имота със сума ти наследници, да ни ги дарят. Което няма да го направят, 
всички знаете. Те за гробищата, та се съдим и плащаме сума ти пари, та някой ще 
ти дари на Езерата имот. Но ние Общината не можем да си позволим да направим 
това, което предлагате. Ако вие можете да го направите, всички ще бъдем 
благодарни. И бихме отделили средства, но ние не можем да си позволим да се 
молим на някои фирми. Хайде, фирми както и да е, но хората? Там са сума ти 
наследници. Как ще ремонтираш неговия имот? Ако трябва, г-жа Цекова да внесе 
обяснение, че сухият откос е бил частен, че онова е частно. Но все пак може би 
трябва да гласувате, една комисия да направите, да идете на място и да вземете 
решение и това решение ще го пратим на Агенцията по стандартизация, която 
иска да ни санкционира. Инженери сигурно има някои от общинските съветници, 
но това не е сериозно. Не е сериозно това, което все пак се предлага, защото ще 
иде комисия от общински съветници и ще каже, че това не е опасно от една страна. 
Така че аз съм готов да я оттегля, но това няма да реши проблема. Ако оттеглянето 
решава проблема за безопасността на тия, оттеглям я веднага. Въпросът е, че 
конкретно имаше ли предложение какво да направим? Че стеничката е била малка 
и да вземем да я ремонтираме. Ами аз не мога да си позволя такова решение да 
взема, да пратя някой дюлгер да я ремонтира. Така че пък ако решите, да 
гласуваме една сума и  г-н Топов да се оправи и всички ще бъдем щастливи. Да 
си останат общински, да не са опасни и да няма нужди от милиони. Това ми е на 
мен идеята. Благодаря, г-н кмете! Г-н Топов за реплика. 
ФИЛИП ТОПОВ: Кратка реплика. Г-н Мелемов, ние с вас сме и съмишленици, и 
идейни дето се казва съмишленици. Моето приятелско отношение в момента и 
моето не мнение, а съвет – оттеглете я тази докладна записка. Тя генерира 
напрежение, разбирате ли?  
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Съгласен съм, ще ви послушам. Но все пак направете 
тази комисия и дайте някакво заключение. 
ФИЛИП ТОПОВ: Известна е практиката, че ако искаш да направиш нещо и да го 
отложиш, да не го решиш, направете комисия. Това беше и по договорите, по 
правилника и прочие. Не желая обаче наистина да се неглижира този въпрос, 
защото е сериозен. От гледна точка на безопасността това е важен. Сега да 
говорим за лопати, за мистрии, за комисии, няма да го коментирам. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Г-н Топов, аз ще оттегля. Въпросът е, че нещо конкретно 
все пак предложете. Оттеглям я, но това не решава проблема. Предложете нещо 
конкретно какво да правим. 
ФИЛИП ТОПОВ: Аз се извинявам, г-н председател. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Имате думата. 
ФИЛИП ТОПОВ: Този въпрос е „болен“, разбирате ли? Този въпрос е наболял 
въпрос от доста време. Не дай си Боже, наистина да се случат някакви природни 
аномалии. Просто до вчера щом не е ставало, утре може да стане, разбирате ли? 
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Аз казвам, че трябва да се направи всичко възможно тази безопасност да бъде 
изпълнена и да бъде приведена. При всички случаи трябва да се прави нещо. По 
отношение на конкретното ми предложение. Ами конкретното предложение е 
това. А сега това, че частниците няма да разрешат, това също. Нямам идея защо 
трябва тази стена, която е на 100 метра от водата да бъде правена в същия вид. Не 
намирам за необходимо от техническа гледна точка, затова. Пак казвам. Защо взех 
думата? Защото в социалната мрежа, г-н Кузман Гелов е посочил какво трябва да 
се направи – обществено обсъждане. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Г-жа Цекова да внесе малко яснота в техническата част. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Уважаеми колеги, оставам с категоричното 
убеждение, че обсъждаме един изключително строго професионално от доста 
тесен технически аспект въпрос, който е свързан с хидротехническото 
строителство и безопасността на водните басейни във високата планина. Засягат 
се и други странични интереси. Оставам с убеждението, че трябва да се запознаем 
с някои конкретни изисквания. Не говорим за ползване, а за безопасност на тези 
водни басейни, преди да вземем решение може ли Общината да се грижи за тях от 
гледна точка на осигуряване на безопасната им експлоатация, при високи води 
обаче. Тоест в авариен режим. Занимавал съм се с този въпрос и изпитвам 
определено безпокойство. Но все ми се струва, че трябва да направим примерно,  
алтернативно предлагам като възможност, една среща на нашия консултативен 
съвет, на ръководителите на групи и председателите на комисии с контролните 
органи и на следващо заседание на Общинския съвет да решим този въпрос при 
по-високо равнище на информираност на колегите. Много е специфичен 
проблема. Но ще си позволя съвсем на кратичко, инж. Цекова. 5-8 минутки. 
МАРИАНА ЦЕКОВА – зам.-кмет на община Смолян: Благодаря ви, г-н 
Кръстанов. Уважаеми дами и господа общински съветници! Имах честта преди 
час да бъда с колегите от метрологията. Тези, които проверяват това, което се 
случва с нашите басейни. Журналистите в публикациите този ден, и наистина 
много правилно написаха какви са тези съоръжения. Това са да, бивши езера. По 
един или по друг начин, в процеса на времето, те са придобили друг начин на 
стопанисване, като са им направили стени или контрастени, както каза, уважаеми 
г-н Топов. По едно щастие или нещастие, работейки земеразделяне, 
регистрацията на тези два водни обекта, участвала съм в изготвянето на картата 
на възстановената собственост на гр. Смолян, и там много ясно изписахме на 
базата на документите, които имахме, и така са и приети картите на 
възстановената собственост на града, където попадат двата водни басейна, че на 
„Къшлите“ или „Лагера“, който е, е собственост на Министерство на земеделието 
и горите, в частност хидромелиоративно съоръжение. Тоест то е било направено 
само за напояване. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Напояване, да, така е. 
МАРИАНА ЦЕКОВА: И е било собственост малко по-късно на организациите по 
параграф 12 от Земеделския закон. Тоест на ликвидационния съвет, който 
ликвидира КОС и всичко останало. Това е давано на КОС за стопанисване. Ако 
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1975 година този язовир за напояване, този водоем, дори в картите е записано, че 
са водоеми, са били освен бракувани и унищожени, сега нямаше ние да водим този 
разговор. Докато за другия вече, това е било собственост на МОСВ. Всички 
езерца, г-н Топов направи една ретроспекция на водните басейни в горната част 
на града, са собственост на Министерство на околната среда и водите. И винаги 
водните басейни са били такава собственост. Има Закон за водите. За да може да 
се направи каквото и да е било по проекта, който е направен, защото нашите два 
водни басейна са в аварийна обстановка, и вие, г-н Кръстанов, го знаете, защото 
председателствахте тази комисия междуведомствената, която два пъти годишно 
проверява всички общини и собственици на такива водоеми, ние изготвихме 
проект. За „Рибката“ направихме и промяна в регулационния план по този повод, 
само че за реализирането и на единия, и на другия проект, са ни необходими близо 
милион и половина лева. Г-н Топов попита защо частниците няма да ни опонират 
ние да въздействаме върху техните имоти. Да, може би така ще бъде и така всеки 
нормален човек, всеки родопчанин отворен към всичко, което г-н Топов изложи, 
може би ще се съгласи, само че Законът е категоричен. За да може сега през 
програмите на МОСВ ние да кандидатстваме и да получим средства за 
рехабилитация на тези съоръжения, то ние трябва да сме изключителни 
собственици на „чашката“, на въздушния и на мокрия откос. Или въздушния и 
сухия, както го наричаме. И те трябва да са общинска публична собственост. Това 
исках да ви разясня и да ви поясня. Парадоксалното е, че в този случай това 
нашите водоеми. Има частен водоем, който преди сесията споделих  с вас, г-н 
Кръстанов, какво се получава. След приемането на картите на възстановената 
собственост, въздушния откос на един от частните водоеми е записан, че е 
общинска собственост. И днес колегите от метрологията казаха, че ние Общината 
трябва да се грижим за всички съоръжения, които са по въздушния откос. Нали 
разбирате, че нещо трябва да се случи? В случая имаме нужда и от законодателна 
промяна. Парадокс е, наистина е парадокс. За да можем ние да оправим 
сервитутите на тези съоръжения, трябва да имаме необходимите проекти. 
Проектите са факт, само че когато съоръженията са бракувани, това означава, че 
за да може да функционира това съоръжение, вече ти тръгваш с чисто ново 
инвестиционно предложение. Това исках да разясня на господата и дамите 
общински съветници. И още нещо. Ние имаме оператори, тъй като законът ни 
задължава, Законът за водите ни задължава да имаме оператори на двете ни 
съоръжения. Имаме анализи и експертни оценки и за двата идейни проекта, които 
сме изготвили. Благодарение на тези анализи и експертните оценки, и 
благодарение на това, което те ни дадоха като предписания нашите оператори, и 
това, което в момента изпълнихме – почистихме наистина, както г-н Топов казва, 
точно изтичалото, където е вътре в чашката на язовира. Тези действия ние вече 
сме ги извършили, г-н Топов. Всичко това е проверено от нашия оператор. 
Техните доклади вече са в Агенцията по метрология. Но това не ни спасява, за да 
излязат от аварийната ситуация нашите два водоема. Затова в докладната не се 
казва, че ние ще се отървем. Да ни дадете мандат, на г-н Мелемов, да преговаря. 
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Даване на предварително съгласие. Вие всички знаете, че с общинска публична 
собственост не се разпорежда по един или по друг начин. Собствеността 
задължително трябва да стане най-малкото, което е, общинска частна, за да бъде 
извършено каквото и да е било разпоредително действие. Това го казва Законът за 
общинската собственост. Още повече, че не е казано… Ние можем да намерим 
партньор в лицето на един или друг вид организация държавна. Това искаме от 
вас. Ние не искаме да се отървем от собствеността или да се прави политика. В 
течение на два-три дни чух такива невероятни неща. Много ви моля! Моля ви 
наистина, господа и дами съветници, нека да не преекспонираме нещата. Ако 
ръководството на Общината, в лицето на г-н Мелемов е поискал по един или по 
друг начин да се отърве от тази собственост, по какъвто и ред да е придобита тя, 
няма да го коментираме това нещо, не би следвало дори да го коментираме, 
собственост е на Общината. Но ние не сме приключили с давността, за да може да 
коментираме за сервитутите и за всичко останало. Знаете, има цяла глава в Закона 
за водите, която касае сервитутите на водните съоръжения. Благодаря ви, че ме 
изслушахте. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви, инж. Цекова. Уважаеми колеги, 
продължаваме дискусията. Г-н Топов, формално подновявате ли искането си за 
отлагане на тази точка? Защото възможностите процедурно… 
ФИЛИП ТОПОВ: Аз за трети път наистина ще помоля г-н Мелемов да я оттегли. 
В крайна сметка, вярно е, че се посочили чл. 60, предварително изпълнение със 
срок 31 август, тоест днес, но въпреки това аз не съм казал, че не може да се водят 
експертни разговори. Не съм казал, че съм против безопасността. Не съм казал и 
нищо, което да нарушава частните интереси. Но в конкретния случай една нашата 
даденост, една социална придобивка, една емблема на Смолян като езерата, така 
ги дадем, извинявайте за израза, на държавата и след това да се изправяме в едни 
безкончаеми процедури. Една пейка, г-н председател, един кош за смет, ако тази 
собственост не е на Общината, трябва да върви по стълбичките на разрешителния 
режим и т. н. Това е моето виждане. В крайна сметка Общината да реши как ще 
стане. Моето мнение е, че наистина трябва да се вземат още повече допълнителни 
експертни мерки и ако може да редуцираме, това беше вторият ми аспект, 
икономическата необходимост, за да се постигнат някакви цели. В тази връзка аз 
ще предложа наистина или оттегляне, или прекратяване на процедурата и да 
вървим към режим на гласуване. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря. Имате думата, г-н кмете. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: В първият момент наистина щях за малко да я оттегля, 
но сега вече съм на друго мнение. Това е един от вариантите за решаване на 
проблема. И то при условие, че държавата реши все пак да се съгласи. Аз не чух 
никакво друго нормално предложение за действие. И затова няма да я оттегля. Аз 
не мога да разбера. Ако един рибар дойде тука и каже каква е разликата между 
2005 г. и 2015 година като е ловил риба, когато е било държавно и когато е било 
общинско, каква му е разликата на този рибар? Така че тъй като не чух ама 
абсолютно никакво конкретно предложение за решаване на проблема… 
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ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Г-н Генчев, г-жо Цекова! Говори кмета, моля ви! 
(Бел. на прот. Михаил Генчев и Мариана Цекова разговарят помежду си.) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: И колегите след това. Г-н кмете, аз ще си позволя едно 
изречение. То не е коментар, то е по-скоро свързано с процедурата на 
обсъждането. Явно е, че този въпрос засяга интересите на обществени 
организации, на гражданството като цяло. Явно е, че искането за прилагане на чл. 
60 от Административнопроцесуалния кодекс предполага едно бързане, което 
поражда пък определени съмнения, най-общо казано. И затуй може да се 
консолидираме според мен, очертава се във въздуха макар, някаква такава 
нагласа, за едно отлагане с оглед на пълно изясняване на тези неща. Та ако щете 
да поканим риболовците и риболовните спортисти, да ги срещнем. Ако трябва, да 
се срещнем с тях. Аз съм говорил с тях по телефона. Да изясним на всички колеги. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Аз до колкото знам… Г-н Кръстанов.. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Аз не съм нито рибар, нито риболовец. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Въпросът е, че и язовир Доспат е държавен да речем. И 
какво се случва? Когато е разрешено – отива. Какво, ограда ли ще стори някой? 
Аз не мога да разбера защо ги намесваме въобще рибарите. Цял живот е бил 
държавен, цял живот са ловили. Ако има риба естествено.  
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Определено констатирам, че в тези неправителствени 
структури, обществени организации, има някакво напрежение. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Има, защото някой го вкарва. Аз съм сигурен в това 
нещо. То е ясно. Иначе какво? Ще вземе някой да отнесе езерата на друго място? 
В Кърджали ще ги занесе. И какво ще стане? 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: При всички случаи е необходим един откровен 
разговор с тези хора допълнително. В това число с органите, които контролират 
безопасността в аварийни ситуации на тези съоръжения. Убеден съм, че една 
голяма част и от нашите граждани, и от риболовците, а и може би от нас 
съветниците, не са толкова дълбоко запознати с изключително тежките 
изисквания по отношение на сигурност на тези съоръжения. Нека да се върнем 
към голямата трагедия на село Бисер, за да видим как един обикновен малък 
дребен микроязовир направи такава огромна беля. Не говорим даже за 
материалните щети, а за човешките жертви. Един много простичък микроязовир. 
И в момента там тече следствие, при което основният подсъдим е бившата 
областна управителка. Това е моя информация от медиите. Значи нещата не са 
елементарни. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Може ли само да допълня? 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Разбира се, че имате думата. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Аз като разглеждаме тази точка, изхождаме само от 
безопасност. И не виждам защо намесваме ловци и рибари. Ловецът пита ли в 
държавна гора ли е животното или в каква? И рибарят не пита реката или язовира 
държавен ли е или общински? Защо ги намесваме? 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Те са граждани на Република България и имат право 
на мнение. Ние трябва да го чуем по-близо и техните аргументи. 
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НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Аз не виждам какво може тях да ги засегне. Бил е 
държавен – ловели са риба. Бил е общински – пак са ловили. Говорим само и 
единствено за безопасност. Няма кой да тури ограда метри да не влиза рибар. То 
това е абсурд.  
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Продължаваме дискусията. 
(Филип Топов, от място: В нарушение на Правилника...) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Като дуплика, г-н Топов. 
ФИЛИП ТОПОВ: В нарушение на Правилника, след опита да бъдат вкарани в 
полемиката само рибарите, просто абсолютно не съм съгласен, да ви кажа. 
Рибарите са една десета от хората, които са заинтересовани от запазване на тези 
места. Говоря за „Лагера“ и за „Рибката“. Тука са еколозите, тука са защитените 
интереси, тука са туристите, тука са хората, които всяка неделя отиват… 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Ама какво общо има собствеността? 
ФИЛИП ТОПОВ: Сега ще отговоря и на този въпрос, г-н Мелемов. Те хората 
затова са казали едни неща да не се ровят. В интерес на истината езерата няма да 
бъдат преместени, но имам горчивия опит като ловджия, където едни ловни 
полета бяха отдадени на концесия. Не преместиха ловните полета, но сложиха 
едни огради, сложиха едни надписи, че се стреля без предупреждение и ни 
хващаха ловните кучета. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви, г-н Топов. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Г-н Топов, аз ви предложих. Дайте да го дадем на 
концесия. Вие сте рибарите, вземете го. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Явно има определени съмнения по отношение на 
последващото им ползване и стопанисване. И затуй се налага конструктивен 
диалог. Г-жа Екатерина Гаджева много активно вдига ръка под прожекторите. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Да го поискат да им го дадем на концесия и решаваме 
проблема. Остава си общинско, вземат го рибарите на концесия и край. Какъв е 
проблемът? 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Имате думата, г-жо Гаджева. Нека да чуем с 
полагащото се внимание председателката на Комисията по териториално 
устройство и общинска собственост. 
ЕКАТЕРИНА ГАДЖЕВА: Във връзка с езерата като любими излетни места, да, 
те и на моето семейство са също такива, както и на хиляди смолянчани. Но искам 
да кажа, че не по-малко атрактивно и по-красиво е и горното езеро, което е на 
параклиса „Св. Дух“, а то е държавно. И всъщност там се слагат пейки и никой не 
е попречил. И там се почиства. Има и контейнер за смет. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Ако не се лъжа, говорите за Тревистото езеро. 
ЕКАТЕРИНА ГАДЖЕВА: Не, не. Говоря за точно пред параклиса „Св. Дух“. 
Тревистото езеро е малко по-нагоре и то е държавно. Тоест от всичката тази 
поредица Смолянски езера, общински са двете, актувани като такива. Всички 
останали езера, богатство водно, красиви и чудесни, както ги назова г-н Топов, 
всички те са държавни, на МОСВ. Всички повърхностни и подземни водни 
течения се стопанисват от държавата чрез МОСВ и Басейнова дирекция. И 
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„Лагера“, както е тръгнал на този минимален обем в момента, ако се върне 
наистина на естественото си състояние като езеро, също съвсем логично е да бъде 
държавно, на МОСВ. Това е най-логичното и единствено възможно тълкувание на 
Закона за водите. От тук нататък, поради факта, че той все още се третира като 
съоръжение, микроязовир, се налага и са дадени тези предписания. Ще върна и аз 
малко по-назад в историята, когато започнаха тези предписания. Те звучаха 
„ремонтирате или източвате“, което на мен ми „изправи косата“, защото освен че 
са любими излетни места, там се намира и едно много рядко защитено растение в 
Червената книга – блатен плаун, който има резерват за него в района на Амзово. 
Но растението там от години го няма. Да не кажа, че аз от както работя в тази 
инспекция, растението го няма. Така че „Лагера“ се оказва уникално място, където 
това растение е съхранено. И тогава даже изпаднахме в шок да не би да се изпълни 
това предписание за източване на язовира и многократно сме правили опити, 
които вие не знаете и няма от къде да знаете, с Общината да се търси отсрочка и 
да се търси решение, да се готвят проекти. Включително и със средства от 
ПУДООС. Включително бяха търсени и ботаници от БАН, за да се види Общината 
какво може и до колко може тя като стопанин да бъде предприето, за да се запази. 
Тоест независимо чие като вид е собственост, винаги са полагани грижи и 
наличието на това растение допълнително е повод да бъдем бдителни и 
внимателни. Но пак казвам, всички останали езера са държавни. Тези тъй като са 
микроязовири, затова в частния случай са общински. Въпреки че аз не съм 
виждала актовете за общинска собственост, признавам си, но в докладната са 
описани основанията на база на което те са придобити. Лично аз, без да съм юрист, 
погледнете ги и вие, не ги намирам за достатъчно основателни. „Рибката“ е 
актувана на база ПМС № 180 от 1966 година. Четох съдебна практика за това 
ПМС, тъй като самото него не го намерих точно така. И то касае чужди имоти, 
които са станали като общински. И всъщност после решението после беше 
разпоредителното да се даде на собствениците. Тоест това е старо действащо 
ПМС. А „Лагерът“ е актуван по Закона за общинската собственост. Мисля, че 
беше чл. 3, ал. 2 за обекти със значително значение. Тоест явно е актуван. Към 
момента е решено, че то има значение за Общината, затова е актувано. Лично аз 
така природни феномени не бях виждала да се актуват така. Виждала съм да речем 
пазари или друг вид важни за територията обекти. Но поради факта, че хубав, 
важен, излетен момент, да речем, че е имало някакви мотиви, които са приели. Не 
знам колко тези актове правно стоят добре, до колко са правилни. Но пак казвам, 
другото езеро, това, което е на параклиса „Св. Дух“, дори е в защитена територия. 
И дори това не е спряло риболова. И риболовът продължава, и поставянето на 
пейки продължава, и от там стартира екопътека. Също трябва да призная, тъй като 
казвам, че многократно посещавам „Лагера“, риболовците му бяха добри стопани. 
Така че наистина ако има интерес, но преди това някой трябва да го оправи или 
да го върне до предишното състояние на микроязовир, да се ремонтират 
съоръженията, което около милион и половина ще отнеме като бюджет. Защото 
наистина, тогава беше чисто, поставиха се пейки, косеше се трева и съответно 
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имаше такса. Беше право на билет или на пръчка се слагаше. Варианти много. Но 
трябва преди да се намери собственик, съоръженията да се вкарат в нивото и в 
състоянието, при което той е било. Външен собственик или държавата. Тука идва 
и до другия въпрос – държавата би ли ги приела. Именно докладната до колкото 
аз я чета, е за предварително съгласие. Тоест за провеждане на разговори с 
държавата и в лицето на кого. Защото в случая около язовир Бисер се появиха, и 
аз порових из интернет да си върна малко историята на водните обекти и как се 
случва и кога са частни и кога са държавни, Министерство на земеделието и 
храните търсеше собствениците на тези язовири, за да може да им ги предостави 
да ги реконструират. Тоест не обратното тя да ги вземе. Тука е сложният въпрос 
дали държавата би ги приела. И мисля, че трябва да бъде даден шанс поне да 
проверим и да изчерпаме тази възможност. Защото лично аз за „Лагера“, в този 
му обем, считам, че той спокойно е езеро, което спокойно трябва да мине, не да 
мине, а да си е от компетенциите на Басейнова дирекция. И още повече, при 
инвестиционно намерение там, аз ще поискам становище от Басейнова дирекция 
като собственик на водите, не от Общината. Защото лично аз не мога да приема, 
че това е обект в този му вид на Общината. И разпоредителната сделка ще е там. 
Само ще ви кажа, язовир Доспат, язовир Цанков камък са държавни язовири. 
Риболов има ли? Има. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Държавно предприятие „Язовири и каскади“ към НЕК. 
ЕКАТЕРИНА ГАДЖЕВА: Точно така. И отново стопанисването е през МОСВ и 
отдаването на концесионните права е през МОСВ. И също това не е спряло 
ползването на язовирите, най-малко от риболовци. И другото, което е. Реките, 
всички реки са собственост на МОСВ чрез Басейнова дирекция. Риболовът знаете, 
там пък се забранява на съвсем други принципи. Не от МОСВ или държавата като 
собственик, а във връзка със зарибяването й в съответните периоди, от министъра 
на земеделието и храните със заповед. Така че опасение, че риболовът ще бъде 
забранен, ако даден обект е държавен, е абсолютно необосновано. И не бива в тази 
посока да се насаждат страхове. По-скоро трябва да се търсят верни формули на 
решения и наистина финансиране и собственик на територията. Тъй като една 
община, както г-жа Цекова каза, в момента има и друг вид собственост. 
Европейското финансиране знаете, че е изцяло, не може да са в чужда 
собственост, за да се дават пари. Трябва да е изцяло общинска. А още повече, че 
няма готовност да се прехвърлят на никой, а едното езеро е общинска частна, а 
другото е… как бяха, едното е публично, другото е частна общинска собственост. 
Така че това показва различната степен и на готовност за обща процедура, за да 
не притеснява някой, че някой седи и чака да му ги прехвърлим така. Но лично аз 
съветвам да се погледнат първо актовете, защото лично според мен е възможно 
езерата да са си на държавата и не да им ги даваме, а те да са си нейни. Благодаря. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря, г-жо Гаджева. Г-н кмете, очертава се един 
въпрос, който искам така да го изясним. Като съветник искам да ви го задам. Има 
ли държавна структура, която до този момент да е проявила интерес към някой от 
тези два микроязовира? 
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НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Не. Твърдо не. Не сме водили разговори. Просто 
проблемът е в санкциите, които висят над Общината. И като казахме, че март е 
писмото, март нямахме бюджет, така че е нямало как нещо да правим различно от 
това, което сме правили предишната година. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Добре. Благодаря. Уважаеми колеги, има ли още 
желаещи да вземат отношение по този въпрос? Дебатът продължава вече доста 
дълго, както подобава за подобна сериозна точка от дневния ред. Не виждам 
желаещи да се изкажат. Нямаме конкретни предложения. При мен поне не са 
постъпили конкретни предложения за отлагане, оттегляне, промяна, така че 
гласуваме основното предложение. Г-н Топов, нямаме, нали така? Предлагам 
прекратяване на 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 и преминаваме към поименно гласуване на проекта за решение, 
основно предложение. Предварително съгласие. 
 
Поименно гласуване на проекта за решение по т. 21 от дневния ред: 

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

 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Моля, обявете резултата. 
(Виолета Бояджиева: 10 „за“, „ против“ 3, „ въздържали се“ 7.) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: 10 „за“, 3 „против“, 7 „въздържали се“. Предложението 
не се приема. Проектът за решение, основно предложение, 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 ЗМСМА прие 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

№ 584 
 
Не приема проекта за решение на докладната записка относно промяна на 

собствеността на  микроязовири „Кирянов гьол“ /Рибката/ гр. Смолян и „Лагера“ 
гр. Смолян. 
 
 
ПО ДВАДЕСЕТ И ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:  Отговор на питане. 
 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: И така, уважаеми колеги, последна точка 22-ра от 
нашия дневен ред. Моля ви, заемете местата си в залата. Отговор на питането на 
г-н Михаил Генчев от по-предишното заседание във връзка с финансирането и 
доизграждането на общинските пътища във Виево и Сивино. Имате думата, г-н 
кмете. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Няма да си развива повече тезата. Добре. Тези два пътя 
са част от шест договора, сключени между 2008 и 2010 г. Всички тези шест 
договора са сключени с „Виастрой инженеринг“ ООД. Към настоящия момент 
юридическо лице изпълнител по тези договори е в производство по 
несъстоятелност. И същото действа чрез синдик. Община Смолян в тази връзка е 
отправила покани по реда на чл. 644, ал. 3 от Търговския закон към 
представляващия дружеството „Виастрой“ в несъстоятелност, а именно към 
синдика, дали запазва или не действието на така сключените договори или ги 
прекратява. Поканите са получени от синдика на дружеството в края на юли 2017 
година и срокът за отговор вече е изтекъл. При липса на отговор от страна на 
синдика, на основание чл. 644, ал. 3 от Търговския закон, договорът се счита за 
прекратен. В момента се уточняват техническите параметри, предмет на горе 
подписаните договори и предстои да се организира провеждане на обществена 
поръчка за избор на изпълнител. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Уважаеми г-н Генчев, имате думата за отношение към 
отговора на питането. 
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МИХАИЛ ГЕНЧЕВ: Благодаря на кмета за отговора. Ще кажа обаче, че не съм 
удовлетворен, тъй като след гласуване на бюджета, цялата тази ситуация беше 
ясна и трябваше да се започне своевременно процедура за избор на нов 
изпълнител. И моят въпрос беше именно такъв. Дали вече е започнала 
процедурата за избор на нов изпълнител и дали тази процедура ще приключи така, 
че да може средствата да се изразходват през тази година така, както сме 
гласували в бюджета. Това къде е бил „Виастрой“ и какво е станало с „Виастрой“, 
мен лично не ме интересува. Мен ме интересува ще започне ли да се изграждат 
така, както сме гласували в бюджета двата пътя – за Виево и за Сивино, или няма 
да почне. Поради това, че ние няма да проведем процедурите на време. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Ние ще проведем процедурите, но ще ви отговоря както 
на г-н Топов, че всеки може да има желание, но ние Общината сме длъжни да 
спазваме срокове и закони. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви, уважаеми колеги. Закривам заседанието 
на Общинския съвет. Благодаря ви за активността и за ангажираността с 
проблемите на Общината. До скоро и хубава вечер! 
 
(Заседанието на Общинския съвет беше закрито в 16.45 часа.) 
 
 
 
 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ 
Председател на Общински съвет – Смолян 
 
 
Изготвил протокола,  
Анелия Кехайова – гл. специалист 
в сектор „ Административно обслужване” към Дирекция АИО и ОМП 
 
 


