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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 
№ 30 

 
Днес, 06.10.2017 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: 24 общински съветника. 
Отсъстваха: Иван Пищалов, Илия Томов, Коста Начев, Костадин Василев и 

Юлия Кисьова. 
Заседанието беше открито и ръководено от председателя на Общинския 

съвет – Димитър Кръстанов. 
 
 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ – председател на Общински съвет – Смолян: Добър 
ден, уважаеми съграждани! Уважаеми госпожи и господа общински съветници, 
уважаеми г-н кмете, уважаеми госпожи и господа кметове на населени места, 
уважаеми представители на електронните и печатните медии! Имаме 
необходимият кворум, откривам заседанието на Общински съвет – Смолян, днес 
6 октомври, от 14 часа. Очакваме още колеги общински съветници, които ще 
влязат в залата и ще имаме брой, близък до максималния брой избрани колеги. Да 
продължа темата от миналия път преди да обсъдим дневния ред. Спомняте си, че 
колегата Стоян Иванов постави един колкото личен, толкова и конкретен въпрос, 
свързан с участието на общинските съветници в заседанията. Първо искам да 
отбележа, че всеки от нас, и председателя на Общинския съвет, и общинските 
съветници, както и гражданите, които нарушават правилата за движение по 
пътищата, конкретно Закона за движение и Правилника за неговото прилагане, ще 
бъдат акуратно и надлежно санкционирани по реда, предвиден в тези нормативни 
документи. Никой от нас няма нито основанието, нито правомощията да бъде в 
облагодетелствана позиция по отношение на тези правила. От тази гледна точка, 
във връзка с подобряване организацията и дейността на Общинския съвет, с 
Общинската администрация сме се постарали да осигурим няколко паркоместа в 
северната част на паркинга, на долното ниво зад сградата на Общинския съвет, но 
разбира се, това няма как да удовлетвори всички желаещи колеги. Моля да го 
имате предвид. Едновременно с това, искам да отбележа, че преди заседанието на 
Общинския съвет постъпи уведомление от групата съветници на Политическа 
партия ГЕРБ, които на проведено редовно заседание, са взели решение за промяна 
в ръководството на групата и за ръководител на групата е избран колегата Ангел 
Безергянов. Така че групата вече има ново ръководство и официално ни 
информира за това. Постъпили са уведомления от колеги общински съветници, 
които не могат по уважителни причини да вземат участие в днешното заседание, 
а именно Иван Пищалов, Илия Томов, Коста Начев, Костадин Василев и Юлия 
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Кисьова. Едновременно с това са постъпили декларации по чл. 12, т. 4 от Закона 
за конфликт на интереси по отношение на конкретен повод от колегите Кирил 
Асенов по т. 14 от дневния ред и от мен – Димитър Кръстанов, по т. 20 от проекта 
за дневен ред, който ще обсъдим след малко. Има предварително записани 
граждани за изказване по точки от дневния ред в съответствие с правилата, 
съдържащи се в Правилника за организация и дейността на Общинския съвет и 
взаимодействието му с общинската администрация по т. 14 и т. 18 от г-жа Малина 
Александрова и по т. 18 от г-жа Елица Пампорова. И така, уважаеми колеги, по 
проекта за дневен ред с двете допълнителни докладни, за които ви благодаря, че 
проявявате разбиране. И т. 19 допълнителна в добавка на предварително 
уточнение проект за дневен ред, а именно учредяване на безвъзмездно и 
безсрочно право на строеж върху общински поземлен имот по кадастралната 
карта на Смолян в полза на Министерство на здравеопазването за изграждане на 
Център за спешна медицинска помощ в гр. Смолян. Един изключително важен, с 
голямо значение въпрос за нашето население. И по предложението на г-н кмета, 
което смятам, че може да бъде добавено като точка 20 от дневния ред, а именно 
докладна записка за удостояване на Туристическо дружество „Карлък“ – Смолян 
със „Златен плакет на Община Смолян“. И така, разкривам дискусия по проекта 
за дневен ред с така направените допълнения. Моля за становища, отношения, 
въпроси и предложения. Имате думата, г-жо Каменова. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Уважаеми г-н председател, уважаеми колеги, гости! 
Правя едно предложение до вносителя по т. 17 на този етап да оттегли 
разглеждането на това предложение. В началото на мандата, използвайки 
експертизата на г-н Хаджихристев като бивш полицай, имащ отлично отношение 
към проблемите по организацията на движението и като председател на 
комисията по правни въпроси, копие от един проект на Наредба за организацията 
на движението на територията на община Смолян. Един проект, който през 2012 
година е бил качен на сайта на Община Смолян, без да е приет с решение на 
Общинския съвет, като Глава 1 в този проект касае организацията на движението, 
освен паркиране, репатриране и т. н. Очевидно г-н Хаджихристев е избързал с 
това предложение. Аз бих го помолила да оттегли това предложение, защото то е 
изцяло извън правомощията на Общинския съвет. Общинският съвет би могъл да 
промени нещо като план на организацията за движението, ако приел такъв план. 
Общинският съвет не е приемал план. В този проект на наредба е заложено да се 
приема Генерален план за организация на движението, което е изцяло в 
правомощията на кмета. Но правомощия на Общинския съвет да регулира 
движение, тоест да променя план за организация на движение няма. Затова бих го 
помолила от уважение към правомощията на общинските съветници и с оглед на 
това да се изчистят чисто процедурно и да се получи действително едно отлично 
решение в тази насока, да оттегли това предложение. Имам предложение към вас, 
г-н председател, по т. 18, от правна прецизност. От гледна точка на правна 
прецизност да оттеглите т. 2 от решението, с което предлагате да се прогласи 
разпоредбата на чл. 15 от Закона за нормативните актове. Единственото нещо, 
което можем да направим в съответствие с указанията на областния управител е 
да поправим очевидна фактическа грешка. И тази грешка определено касае само 
прогласяването резултата на решението. Решението, което погрешно е записано в 
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протокола, че не се приема Наредбата. Ние трябва да приемем сега, да направим 
една поправка така, както е указал областният управител не по реда на чл. 86 от 
Правилника, а по реда на чл. 62 от Административнопроцесуалния кодекс с 
решение на Общинския съвет. Нито дискусия, нито разисквания, нищо друго не 
може да се прави. Защото наредбата е приета. Ние просто трябва да прогласим 
резултата от гласуването от предходното заседание. Това, което вие предлагате, 
се съдържа в писмото на областния управител и то е указание по приложението 
на приетия параграф 5, с който е изменена разпоредбата на чл. 32. Тоест 
Общинският съвет е приел една разпоредба, която противоречи на закона. И при 
прилагането й, правоприлагащите органи ще трябва да се съобразят с по-горе 
стоящият нормативен акт. Тоест със закона. Бих препоръчала, г-н председател, 
след като оттеглите това решение, за да бъде прецизно правно, чисто, да се 
помисли какво да се случи с този параграф 5, защото той вече е приет параграф 5. 
Така оставайки, той ще виси в правното пространство. Просто трябва да се измени 
наредбата като се отмени в последствие с една последваща издържана процедура. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Говорим за точка 2 от проекта за решение? 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Да, т. 2 от решението по докладната. Това е моето 
предложение. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви, г-жо Каменова. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Аз също. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Уважаеми колеги, г-н  Хаджихристев. Извинявам се, 
г-н Топов, тъй като той беше и пряко поименно засегнат в изказването. Имате 
думата, г-н Хаджихристев. 
КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: Г-н председател, г-н Мелемов, колеги! Аз съм 
съгласен с казаното от г-жа Каменова, че наистина трябва да бъде приета наредба, 
за да може да се изменя евентуално. Но аз искам да попитам кмета имаме ли 
генерален план според организацията на движението в момента в Смолян? Защото 
ако нямаме, какво правим тогава в града? Значи идва някаква фирма, рисува си 
както й дойде хоризонтална маркировка, поставяме си знаци както ни дойде. Тук 
става въпрос за нещо друго. Има подписка от над 120 човека в кв. Устово. и във 
връзка с изграждането на четвърти етап на главна пътна комуникация, на която 
целта е да изведе транзитно преминаващите и особено товарните автомобили от 
градската част. Не виждам какво толкова ще променим, когато поставим едни 
указателни знаци за транзитно преминаващите товарни автомобили. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви, г-н Хаджихристев. Уважаеми колеги, 
нека не се отклоняваме процесуално от нашата тема. В момента обсъждаме 
дневния ред, а не обсъждаме по същество нито 17, 18, нито 20 точка. Имате 
думата, г-жо Каменова, за дуплика. Извинявам се, г-н Топов. За дуплика имате 
думата. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Да разбирам, че г-н Хаджихристев оттегля. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Не оттегля. И аз така го разбирам. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Затова ще помоля, ако уточни, че оттегля това 
предложение на този етап, защото имам информация и от комисиите, от 
становищата, че не е пълна, не са й пълни разискванията. Като недопустимо, нека 
да се оттегли на този етап. Ако не го направи, моля да бъде предложено на 
гласуване. 
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ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Искате да гласуваме… 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Да се извади от дневния ред. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Да. Искате да гласуваме отлагане? 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Дневния ред, без тази. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Отлагане?  
СЛАВКА КАМЕНОВА: Да, отлагане.  
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Какво предлагате? Аз не мога друго да направя. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Отлагане, разбира се. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Отпадане от дневния ред е едно, а отлагане е друго. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Да не се включва в дневния ред. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Да не се включва.  
СЛАВКА КАМЕНОВА: Да не се включва в дневния ред.  
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Отпадане от дневния ред искате. Добре. О`кей! Имате 
думата, г-н Топов. И веднага след което ще подложа на гласуване предложението 
на г-жа Каменова. 
ФИЛИП ТОПОВ: Вземам становище по отношение на направеното предложение 
на г-жа Каменова по отношение на т. 18. Аз и пред комисиите изразих едно 
становище, и пред вас ще изразя защо не трябва да се оттегля тази точка втора от 
вашето решение. Защото както казах и пред комисиите, областният управител ни 
е пожалил още при анализиране на това, което сме приели. Там той е констатирал 
едно противоречие със Закона за ограничаване на шума и лично моето скромно 
мнение, трябваше да върне това наше решение като незаконосъобразно, а не да ни 
вкарва в една полемика дали е налице фактическа грешка или не. Второ, и 
свършвам. Значи ако приемем предложението на г-жа Каменова и вие да оттеглите 
т. 2, излиза, че трябва само да гласуваме тука това, което сме приели на миналото 
заседание. А точно в онази докладна записка, в абзаца, касаещ Закона за шума по 
часово време и неща, които противоречат на него, трябва с това наше решение за 
явна фактическа грешка един вид да приемем онова положение, което областният 
го отхвърля. Затова, г-н председател, няма смисъл да оттегляме т. 2, а когато й 
дойде времето, да гласуваме евентуално обсъждане на цялата докладна, както сте 
я вкарали в момента. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви, г-н Топов. Уважаеми колеги, моля по 
дневния ред. Други предложения за добавяне, отпадане или отлагане на 
определени точки по проекта за дневен ред? Не виждам желаещи. Прекратяваме 
разискванията по проекта за дневен ред като изрично искам да подчертая, че 
приемам вашето съгласие за допълнителните точки 19 и 20. Никой не се изказа 
против. Моля колегите, които са съгласни да прекратим разискванията по проекта 
за дневен ред, да гласуват. Ако обичате, задръжте ръцете. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 24, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: С 24 „за“, без „против“ и „въздържали се“, 
прекратихме разискванията по проекта за дневен ред. Подлагам на гласуване 
предложението на г-жа Славка Каменова за отпадане на точка 17 от дневния ред. 
Моля общинските съветници, които са съгласни, да гласуват. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 12, „ПРОТИВ“ – 10, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: С 12 „за“, 10 „против“ и без „въздържали се“, се 
приема предложението … 
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(Филип Топов, от място: Извинявам се, аз гласувах „ въздържал се“.) 
(Виолета Бояджиева – гл. експерт в Дирекция АИО и ОМП: Не съм ви видяла и 
не съм отчела. Съжалявам!)  
(Филип Топов, от място: Хайде, повторно гласуване, ако обичате.) 
(Виолета Бояджиева: Ще ви помоля само да задържате ръцете си.) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Уважаеми колеги, от място г-н Топов предложи 
прегласуване. Подлагам на гласуване отново предложението на г-жа Славка 
Каменова да отпадне т. 17 от днешния дневен ред. Моля общинските съветници, 
които са съгласни, да гласуват. Задръжте ръцете, ако обичате. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 12, „ПРОТИВ“ – 10, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 2. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: За съжаление, предложението не се приема, тъй като 
са 12 на 12. От 24 общински съветници в залата, с обикновено мнозинство са 
необходими 13 гласа, за да имаме решение. Гласуваме проекта за дневен ред от 20 
точки. 
(Славка Каменова, от място: Предложението за вашата точка. Правя 
предложение и по т. 18. Подложете го на гласуване.) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Уважаема г-жо Каменова, предложението по т. 18 е по 
същество. То не е процедурно и не засяга дневния ред. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Г-н председателю, направих процедурно предложение да 
оттеглите точката, след което уточних, че трябва да се подложат на гласуване. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Вие предложихте да се оттегли т. 2 от проекта за 
решение. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Вие не  оттеглихте. 
ФИЛИП ТОПОВ: Вносителят взема отношение дали да я оттегли, а не 
Общинският съвет. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Вие предложихте да се оттегли точка 2 от проекта за 
решение. 
(Славка Каменова, от място: Много добре знам какво предложих. 
Продължавайте!) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Това предложение е по същество. 
(Славка Каменова, от място: Не е по същество.) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: То не засяга дневния ред. 
(Славка Каменова, от място: Добре.) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Когато стигнем до точката, ще я оттегляме и ще 
умуваме дали да остане точка втора или точка първа. 
ФИЛИП ТОПОВ: Процедура. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Само по процедура, г-н Топов. 
ФИЛИП ТОПОВ: И в ЗМСМА, и в нашия Правилник, оттеглянето е 
волеизявление на вносителя и няма как да задължим с гласуване вносителя да 
оттегли нещо. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Това е чисто процедурното основание, но ние 
умувахме върху това как да регулираме въпроса, съдържащ се като цяло по 
същество в аргументацията на областния управител да ни направи препоръки, а 
не да ни върне решение. Така че само по процедура. Ръководител на групата, но 
само по процедура. Като ръководител на групата, но само по процедура, г-н 
Безергянов. 
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АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Не е свързано с дневния ред. Уважаеми г-н председател 
на Общинския съвет, уважаеми г-н кмет на община Смолян, уважаеми кметове на 
населени места, уважаеми журналисти, уважаеми колеги общински съветници! 
Един доста сериозен въпрос, който пряко засяга организацията и дейността на 
Общинския съвет искам да поставя и да обърна вашето внимание. И по-конкретно 
искам да ви осведомя, че поради многократното отлагане и неприемането на 
своевременни… 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Уважаеми г-н Безергянов, не говорите по процедура. 
Ние сме в процедура на гласуване на дневния ред. Изчакайте да гласуваме дневния 
ред и ще ви дам думата. 
АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Искам, да. След като се гласува дневния ред, защото аз до 
колкото разбрах… 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Ние сме в процедура на гласуване.  
АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Да. Просто искам процедурно по нашия правилник да ми 
дадете думата. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Ще ви дам. Вие сте ръководител на група и имате 
право да вземате отношение във всеки един момент, когато прецените. В случая 
само по процедура по дневния ред. 
АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Пак е по процедура за Правилника за организацията и 
дейността на общинския съвет. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Ние сме в процедура на гласуване… 
АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Добре, разбрах ви, г-н Кръстанов. Просто заявявам своето 
желание да взема отношение. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Ще имате думата. Уважаеми колеги, продължаваме по 
темата. Гласуваме проекта за дневен ред. Ясно е, че дори да е имало предложение 
за това да оттегля т. 18 във връзка с препоръките на областния управител, няма 
предложение за прегласуване, няма предложение за отлагане, нито за отхвърляне 
на тази точка от дневния ред. Така че гласуваме проекта за дневен ред, състоящ 
се от 20 точки, с двете допълнителни, които вие приехте също да обсъждаме. И 
така. Моля общинските съветници, които са съгласни с проекта за дневен ред от 
20 точки, да гласуват. Ако обичате, задръжте ръцете. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 18, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 5. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: С 18 „за“, без „против“ и с 5 „въздържали се“, приехме 
проекта за дневен ред. 
 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:  
 

1. Утвърждаване 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 
 

2. Приемане на отчет и анализ за действия на Община Смолян в изпълнение 
на Областната стратегия за интегриране на българските граждани от 
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ромски произход (2016-2017) и приемане на Актуализиран план за действие 
на Община Смолян за интегриране на ромите в периода 2017 – 2020 година. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
 

3. Промяна на Споразумение между кандидат и партньор, което регламентира 
разпределението и изпълнението на дейностите при осъществяването на 
проект „По-добро бъдеще чрез включващо образование“, финансиран по 
Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”, 
„Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или 
търсещи или получили международна закрила”, Приоритетна ос 2 и 3. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
 

4. Предсрочно прекратяване на регистрация на Община Смолян за доставяне 
на радиоуслуга с наименование “Общинско радио Смолян“. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
 

5. Разрешение за изработване на Подробен устройствен план – парцеларен 
план и устройствени план - схеми за обект : „Интегриран воден проект на 
агломерация град Смолян”, ведно с допълнително разработени клонове. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
 

6. Промяна предназначението на урегулиран поземлен имот III – Озеленяване 
предвиден в устройствения план за озеленена площ в кв. 29 по плана на гр. 
Смолян, кв. Горно Смолян. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
 

7. Допълнение на Решение № 538 от  29.06.2017 г. на Общински съвет – гр. 
Смолян в частта на Приложение 1. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
 

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

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
 

9. Продажба на имот № 10 в околовръстен полигон на с. Горово, община 
Смолян, ведно със сграда - 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 
публичен търг с тайно наддаване. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
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10. Продажба на вещ, собственост на Община Смолян, 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 помещение частна общинска собственост,  чрез 
публичен търг с тайно наддаване по реда на Закона за общинската 
собственост. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
 

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

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
 

13. Отдаване под наем на общински терен за поставяне на преместваем обект 
по реда на чл. 56 от Закона за устройство на територията и Закона за 
общинската собственост. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
 

14. Сключване на предварителен договор по реда на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ 
с Кирил Иванов Асенов, Венера Георгиева Асенова и Кирил Кирилов 
Асенов. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
 

15. Учредяване на безвъзмездно право на ползване на Сдружение Спортен клуб 
„ФЕН-85”, на помещение находящо се в сградата на Младежки дом гр. 
Смолян по реда на Закона за общинската собственост.   

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
 

16. Приемане на Годишния отчет за 2016 г. по изпълнение на: Програмата за 
намаляване на замърсяването с фини прахови частици /ФПЧ10/ и Плана за 
действие към нея за периода 2015-2020 г. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
 

17. Промяна организацията на пътното движение в гр. Смолян по ул. „Момчил 
юнак“ и ул. „Тракия“ в гр. Смолян. 

ДОКЛАДВА: Кирил Хаджихристев – общински съветник 
 

18. Поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № 565 от 31.08.2017 г. 
на Общински съвет – Смолян. 

ДОКЛАДВА: Инж. Д. Кръстанов – Председател на ОбС 
 

19. Учредяване на безвъзмездно и безсрочно право на строеж върху                                                                 
общински поземлен имот с идентификатор 67653.918.142 по кадастралната 
карта и кадастралните регистри на гр. Смолян в полза на Министерство на 
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здравеопазването за изграждане на Център за спешна медицинска помощ в 
гр. Смолян. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
 

20. Удостояване на Туристическо дружество  „Карлък” – Смолян със „Златен 
плакет на Община Смолян”. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Сега има думата по предварителна заявка, като чухте 
преди малко, ръководителят на групата съветници от ГЕРБ, Ангел Безергянов. 
Заповядайте, колега. 
АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Благодаря, г-н председател. Уважаеми колеги, както 
преди малко стана ясно, искам да заостря вашето внимание на една много важна 
тема, която последно време е доста афиширана и в медиите, виждате действията 
на нашите общински съветници като цяло. Искам да ви осведомя, че поради 
многократното отлагане, неприемане на своевременните действия от страна на 
Временната комисия, която беше избрана все пак да изработи някакъв проект на 
изменение и допълнение на нашия правилник за организацията на дейността на 
Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация, и случващите постъпки на част от съветниците, които не бяха 
пропуснати и споменати, отразени в публичното и медийното пространство. 
Разбира се, това е обяснимо и напълно в правото си е всички хора да ни питат и 
да задават въпроси, и да остават възмутени. Това именно води до голямо 
обществено недоволство, което ескалира във всички социални групи и 
платформи, не само по самите медии. Ние като общински съветници преди всичко 
трябва да съхраняваме достойнството, авторитета, доброто име на Общинския 
съвет като орган на местното самоуправление. Нашата роля е изключително 
отговорна и важна. Тя рефлектира пряко и непосредствено върху хората, които са 
ни подкрепили и са ни гласували доверие. Да защитаваме и отстояваме техните 
права и интереси, да работим за благоденствието и благополучието, както и да се 
опитваме да изграждаме един съвременен модерен облик на населените места в 
община Смолян. Уважаеми колеги! В тази връзка и на основание гореизложеното, 
част от общинските съветници от Политическа партия ГЕРБ сме мотивирани и ще 
се възползваме от дадените ни в закона правомощия, съгласно Закона за местно 
самоуправление и местната администрация и нашия правилник, да внесем и 
инициираме наш проект за изменение и допълнение на правилника. Разбира се, 
като се обосновем и водим от параграф 2 на същия. Този проект за изменение и 
допълнение на правилника ще бъде официално оформен по надлежния ред и ще 
бъде входиран от нас като общински съветници следващите няколко дни. 
Съответно ще бъде качен и достъпен на интернет страницата на Общината за 
публични обсъждания и консултации от всички заинтересовани страни. Като 
разбира се, бъдат спазени всички нормативни изисквания и срокове. Искам само 
бегло да акцентирам на някои много важни според нас промени, които трябва да 
бъдат регламентирани и отредени в самия правилник. И по точно, че когато 
общински съветник не присъства на редовно свикано заседание на съвета, по реда 
на Закона за местното самоуправление и местната администрация, без значение 
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какви са причините и мотивите му, той не би следвало да получава полагащото му 
се месечно възнаграждение по чл. 18 от Правилника. Това е един справедлив и 
нравствен морален акт от наша страна, защото който не ходи на работа съответно 
не трябва да получава възнаграждения за това. Това е проста и елементарна 
логика. Би следвало това да ни води. Също така за неучастие в постоянните 
комисии, които са избрани общинските съветници по неуважителни причини, 
съответно от самото им месечно възнаграждение да се удържат 25 %. В проекта 
за изменение са застъпени и много други конкретни промени, с които всички вие 
ще можете да се запознаете и да кажете своето мнение и становище. Ние винаги 
сме се водили от публичността, прозрачността и информираността и достъпността 
на гражданите и обществото за това какво се случва, какво предстои, какъв е 
търсения ефект на конкретните действия и постъпки от наша страна. В този ред 
на мисли нашия проект за изменение на правилника искаме не просто една 
месечна справка за направените разходи и поетите ангажименти от Община 
Смолян, а предлагаме да ни бъде представен ежемесечен отчет за всички разходи 
и поети ангажименти. Както също и на всяко тримесечие да имаме подробна 
информация за плануваните обществени поръчки за този период. И тази 
информация да бъде предоставена съответно от кмета на общината до 
председателя на Общинския съвет и съответно председателя на Общинския съвет 
да разпраща всичката тази необходима информация до нас като общински 
съветници. Също така следва и е застъпено… 
(Михаил Генчев, от място: Какво правим в момента?) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Уважаеми г-н Безергянов, вие сте ръководител на 
група и можете да говорите по политически и конкретни въпроси винаги, когато 
поискате думата. 
АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Това е конкретен въпрос. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Вие в момента ни запознавате с един проект, който е 
някаква далечна перспектива, хипотеза още. 
АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Не е далечна перспектива. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Говорим по въпроси, по които колегите няма да имат 
възможност да се изкажат след вас. Моля ви за краткост в рамките на конкретните 
норми, които са в нашия правилник. 
АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Това беше, което исках да кажа. Благодаря. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: И аз ви благодаря.  
(Откъслечни ръкопляскания в залата.) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Вие сте млад човек, съветник, ръководител на група, 
но така или иначе имаме една определена рамка, в която всеки един от нас трябва 
да се побира. И така, уважаеми колеги. Преминаваме към изпълнение на приетия 
от нас дневен ред.  
 
ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Утвърждаване на групи по чл. 2, 
ал. 8 от Наредба №7/29.12.2000г. 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 
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ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Докладна записка от кмета на общината относно 
утвърждаване на групи по чл. 2, ал. 8 от Наредба № 7/29.12.2000г. 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. Имате думата, г-
н кмете. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Уважаеми общински съветници, колеги кметове, 
съграждани! Съгласно наредбите на Министерство на образованието, при 
недостатъчен брой деца с решение на Общинския съвет в населеното място може 
да се формира само една група в полудневна детска градина с минимум 6 деца. 
Във връзка с горепосоченото, в Община Смолян е предоставена докладна записка 
от директора на Детска градина „Изворче“ – Момчиловци, със списъчен състав на 
децата за формиране на полудневни градини в селата Виево и Кутела. Моля за 
вашето решение. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви, г-н кмете. Уважаеми колеги, дискусия. 
Имате думата, г-жо Каменова. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Уважаеми г-н председател, уважаеми г-н кмет, колеги! 
Правя предложение да се допълни решението с допускане на предварително 
изпълнение по чл. 60 от АПК, предвид изключителната важност на последиците 
от това решение и необходимостта да бъде приведено в действие незабавно, след 
приемането му. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви! Предполагам, че никой няма да възрази 
на това предложение по отношение на чл. 60 от Административнопроцесуалния 
кодекс. Ние често пъти го прилагаме. И така, други желаещи да се изкажат? Не 
виждам. Моля общинските съветници, които са съгласни да прекратим 
разискванията, да гласуват. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 24, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: С 24 гласа прекратихме разискванията. Гласуваме 
основното предложение, уважаеми колеги, допълнено с т. 3 за прилагане на чл. 60 
от Административнопроцесуалния кодекс за въвеждане незабавно изпълнение на 
решението. Моля общинските съветници, които са съгласни, да гласуват. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 24, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: 24 „за“, без „против“ и „въздържали се“. Приехме 
допълнения проект за решение по т. 1. 
 

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. 
2, ал. 8 от Наредба № 7/29.12.2000 г. на МОН 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 образование на всяко дете в общината прие 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

№ 585 
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1. Утвърждава броя на групите и на децата в тях за учебната 2017/2018 
година по чл. 2, ал. 8 от Наредба № 7/29.12.2000 г. на МОН, както следва: 

 
2. Възлага на Кмета на Общината да предприеме необходимите действия за 

привеждане на приетите решения в изпълнение. 
3. Допуска предварително изпълнение на решението на основание чл. 60,     

ал. 1 от АПК. 
 
ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Приемане на отчет и анализ за 
действия на Община Смолян в изпълнение на Областната стратегия за 
интегриране на българските граждани от ромски произход (2016-2017) и 
приемане на Актуализиран план за действие на Община Смолян за 
интегриране на ромите в периода 2017 – 2020 година. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
 
ДИМИТЪР КРЪСТАТНОВ: Точка втора от нашия дневен ред, уважаеми колеги. 
Докладна записка от кмета на общината относно приемане на отчет и анализ за 
действие на Община Смолян в изпълнение на Областната стратегия за 
интегриране на българските граждани от ромски произход (2016-2017) и приемане 
на Актуализиран план за действие на Община Смолян за интегриране на ромите в 
периода 2017-2020 година. Имате думата, г-н кмете. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Планът за интегриране на ромите в Община Смолян 
2017-2020 е разработен в съответствие с Областната стратегия на Област Смолян 
за интеграция на ромите и в съответствие с Националния план. Стратегията 
прилага целенасочен интегриран подход към гражданите в уязвимо положение от 
ромски произход, който се прилага в рамките на по-общата стратегия за борба с 
бедността и изключването, и не изключва предоставянето на подкрепа за лица в 
неравностойно положение от други етнически групи. Основните приоритети на 
Плана са повишаване на образованието, здравен статус, жилищни условия, 
заетост, върховенство на закона и недискриминация, и култура, и медии. Във 
връзка с това ви предлагам решение, с което да приемем отчет и анализ за 
действията на Община Смолян и да се приеме и Актуализирания план за действие 
на Община Смолян за интегриране на ромите. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря, г-н кмете. Разкривам дискусия, уважаеми 
колеги. Има ли желаещи общински съветници да вземат отношение? Не виждам. 
Прекратяваме разискванията. Моля общинските съветници, които са съгласни, да 
гласуват. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 24, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: С 24 „за“, без „против“ и „въздържали се“, 
прекратихме разискванията. Гласуваме проекта за решение основно предложение. 
Моля общинските съветници, които са съгласни, да гласуват. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 24, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 

№ по 
ред 

Детска градина Населено място / група Брой деца 

 1. ДГ „Изворче” –  
с. Момчиловци 

село Виево                   1 полудневна 
село Кутела                  1 полудневна           

6 
7 
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ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: С 24 гласа „за“, без „против“ и „въздържали се“ , 
приехме проекта за решение по т. 2, уважаеми колеги. 
 

Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на Кмета на 
Община Смолян – НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ, на основание чл. 21, ал. 1, 
т. 12 и ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с изпълнението на Областната стратегия за 
интегриране на ромите в Област Смолян (2012-2020) прие 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

№ 586  
 
1. Приема отчет и анализ за действия на Община Смолян в изпълнение на 

Областната стратегия за интегриране на българските граждани от ромски 
произход (2012-2020), съгласно Приложение № 1. 

 2. Приема Актуализиран план за действие на Община Смолян за 
интегриране на ромите (2017-2020) в изпълнение на Областната стратегия за 
интегриране на българските граждани от ромски произход в Област Смолян 
(2012-2020), съгласно Приложение № 2. 

 3. Възлага на Кмета на Община Смолян да разработи механизъм за 
координация и управление, за мониторинг и оценка на изпълнението на Плана за 
действие на Община Смолян по интеграция на ромите. 
 
ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Промяна на Споразумение между 
кандидат и партньор, което регламентира разпределението и изпълнението 
на дейностите при осъществяването на проект „По-добро бъдеще чрез 
включващо образование“, финансиран по Оперативна програма „Наука и 
образование за интелигентен растеж”, „ Образователна интеграция на 
учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили 
международна закрила”, Приоритетна ос 2 и 3. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Преминаваме към т. 3 от нашия дневен ред. Докладна 
записка от кмета на общината относно промяна на Споразумение между кандидат 
и партньор, което регламентира разпределението и изпълнението на дейностите 
при осъществяването на проект „По-добро бъдеще чрез включващо образование“, 
финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен 
растеж“, „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства 
и/или търсещи или получаващи международна закрила“, приоритети по ос 2 и 3. 
Имате думата като вносител, г-н кмете. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: С Решение № 6/03.12.2015 г. Общински съвет даде 
съгласие Общината да участва в тези проекти. Общата цел на проекта е 
преодоляване на проблема с интегрирането в образователната система на ученици 
от етническите малцинствени групи и справяне с изолацията на тези ученици. Но 
в хода на проекта се установи, че с оглед ефективното и плавно изпълнение на 
дейностите и след съгласуване с управляващия орган считаме, че е целесъобразно 
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да се извършат някои промени в разпределение на бюджета по партньори, както 
са описани в докладната. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви, г-н кмете. Уважаеми колеги, комисиите 
са се произнесли утвърдително по проекта за решение по тази докладна записка. 
Разкривам дискусия, моля за изказвания. Има ли желаещи да се изкажат? Не 
виждам. 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. Гласуваме, уважаеми колеги, поименно по този 
въпрос. 
 
Поименно гласуване на проекта за решение по т. 3 от дневния ред: 

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

 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Моля, обявете резултата. 
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(Виолета Бояджиева: 24 „за“, без „ против“ и „ въздържали се“) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: С 24 „за, без „против“ и „въздържали се“, приехме 
проекта за решение по т. 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. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация прие 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

№ 587 
 
1. Възлага на Кмета на Община Смолян да подпише анекс за изменение на 

Споразумение между кандидат и партньор в чл. 2 от споразумението, касаещ 
разпределението на разходите по партньори за изпълнението на проект „По-добро 
бъдеще чрез включващо образование“ по процедура BG05M20P001-3.002 
„Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или 
търсещи или получили международна закрила“ по Оперативна програма „Наука 
и образование за интелигентен растеж” с: 

1) СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ - гр. Смолян 
2) ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” – с. Смилян 
3) Сдружение „Национално сдружение Наука“ – гр. София 

 
ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Предсрочно прекратяване на 
регистрация на Община Смолян за доставяне на радиоуслуга с наименование 
“Общинско радио Смолян“. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Уважаеми колеги, т. 4. Докладна записка от кмета на 
общината относно предсрочно прекратяване на регистрацията на Община Смолян 
за доставяне на радиоуслуга с наименование „Общинско радио Смолян“. В 
комисиите на Общинския съвет имаше дискусия по този въпрос. Комисията по 
ТУОС има отрицателно становище. Така че разкривам дискусия. Имате думата за 
изказвания, въпроси, становища, уважаеми колеги. Извинявам се, по четвърта 
точка вносителя сигурно има да добави нещо. Имате думата, г-н кмете. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Тъй като казахте, че Комисията по ТУОС има 
отрицателно становище, съм длъжен малко разяснения може би. От 2012 до 
настоящия момент радиоуслугата не съществува, но регистрацията на Община 
Смолян като доставчик не е прекратена. Тука ще предоставя малко цифри. До 
декември 2010 г. в радиото са работили 9 човека. До август 2012 – 4. През 2011 г. 
27 потребители по 5 лева са платили такса. За 2012 г. 15 потребители по 7 лева 
такса. След това няма повече платени. Тоест приходите са били 130 лева 2010 г. и 
са работили 9 човека. Ясно е, че в съвременния век това е отпаднала необходимост 
и аз не знам защо комисията е против това. Освен разходите за тези 9 човека има 
и както пише в докладната, за лицензионни такси, плаща се на Комисията по 
съобщенията и т. н. И смятам, че ако мислим за Общината, за бюджета, за 
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данъците на нашите съграждани, трябва да приемем и да прекратим плащането на 
лицензии за радиоточка. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви, г-н кмете. Уважаеми колеги, дискусия. 
Г-н Стефан Сабрутев, имате думата. 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Уважаеми г-н председател, уважаеми г-н кмете, колеги, 
граждани. Виждам, че на Комисията по ЗМСОРС има някакви питания към г-н 
кмета. Ще ги прочета отново. „Да се даде справка от кога не се експлоатира 
радиото и какви задължения има общината? От коя година и по колко са, всяка 
година поотделно? Кой е завел изпълнителното дело, на каква сума и кога е 
заведено то? Да преценим финансовата, техническа и юридическата страна на 
проблема. Не виждам някакви данни да дадете. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Г-н кмете, имате думата. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: До декември 2010 година в Общинското радио са 
работели 9 човека. До август 2012 г. стават 4, до края на мандата на г-жа Янкова, 
плюс майчинството на Евелина Атанасова. през 2012 г. работи само за сесии. 
Платени радиоточки за физически лица – 2011 г. 27 човека са платили по 5 лева. 
Това са приходите на радиото. 2012 г. 15 човека са платили по 7 лева, след това 
няма плащания. Колко е лицензионната такса, г-жо Аръчкова? Колко плащаме на 
Комисията по съобщенията? 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Г-жо Аръчкова, ако обичате. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА – зам.-кмет на община Смолян: Уважаеми г-н председател, 
уважаеми общински съветници, уважаеми г-н кмет. Лицензионната такса е с 
договор за лицензия от 2009 г. и е 750 лева годишна такса за лицензия. В 2013 
година част от вас, които са били и общински съветници в този Общински съвет 
през 2013 година, знаят, че тогава е направен обход и кабелната мрежа не 
съществува и на 90 % от състоянието й е компрометирано. Съществува и се 
използва само на територията на Новия център на Смолян. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: А за поддръжката колко се плаща? 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: За поддръжката се плаща допълнителна такса за ползване 
на ефирно време през радио „Хоризонт“, защото все пак това е кабелно радио, а 
не е ефирно. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Имам предвид, нали имаше ремонтни дейности и 
фактури? 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Да, има извършени ремонтни дейности на самите 
съоръжения за над 3 000 лв. 1 200 лева са парите, които са платени по граждански 
договор на фирмата, за да направи обход и да проследи коя от инсталацията до 
къде съществува. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви, г-жо Аръчкова. 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Имам още няколко въпроса. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Не е приключил г-н Стефан Сабрутев, да. 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Въпросите ми са в два аспекта. Първо, аз мисля, че 
общинското радио не трябва да се закрива, а да се развива. Това сме го поставяли 
и в предишния мандат на г-н Мелемов, но мерките не са явно само един разход 
направен за обход и никакви мерки от там нататък. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Не сме плащали… 
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СТЕФАН САБРУТЕВ: Ако може, да не ме прекъсвате, после ще ви даде г-н 
председателя думата. Казахте, че има фактура за 1 000 ли…? 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Точно това не уточнихме, какви разходи заварихме 
правени за обслужване на радиото преди 2011 г., за да разберете колко скъпо е 
това удоволствие. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Слушаме ви, г-жо Аръчкова. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Към 2011 година към декември месец, заварихме лице 
назначено, което е излезнало в майчинство, обезщетение на две лица за 
прекратени трудови правоотношения и заварихме разходите, които са извършени 
относно поддръжката и изплатените разходи на лицата, които са водили относно 
поддръжката на радиото в размер на 7 хиляди. В момента точната сума не мога да 
я кажа, но 7 800 лв. Общият разход, който беше като задължение на радиото, беше 
над 15 хиляди лева. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Моля да продължите, г-н Сабрутев. 
СТЕФАН САБРУТЕВ: 15 хиляди лева, ама радиото тогава е имало някаква 
дейност, излъчвало се е, имало е и зрители. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Както казах, 27 човека са плащали и са слушали радиото. 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Вие, г-н Мелемов, нали не очаквате от общинското радио 
да ви носи печалба?  
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Ама не на мен. Какво значи това? 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Нали не очаквате, че това е едно търговско дружество, 
което не ви се реализира? Неговата функция е да информира гражданите на град 
Смолян какво се случва в Общинския съвет, както сега в момента се излъчва може 
би пряко. Това са били функциите. Първо, за мен не е нормално да се закрива. Ние 
трябва да го развиваме. Второ. Вторият аспект. Вие сте кмет от 2011 година, нали 
така? 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Да. 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Колко такси сме платили лицензионни, какви разходи сме 
направили от тогава до сега? Тука не давате справка, Комисията го е поискала.  
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Казаха колко е. 
СТЕФАН САБРУТЕВ: 750 лв. на година. Значи шест години ли сте кмет? Шест. 
5 000 лева от бездействие. Защо не предприехте мерките? Не ме прекъсвайте, в 
момента ми е дадена думата. Задавам въпрос. Кой ще плати този разход, който е 
с вашето бездействие? Защо не го поискахте, като преценихте, че това не е нужно, 
тогава? Кой ще плати този разход, който ние така и така го дължим? Вие да ми 
обясните. Според мен, тъй като сте голям моралист, гледам в медиите последно 
време се изказвате като един морален човек, аз искам като сте морален, да си 
дадете от заплатката и да платите разходите от както сте кмет, съответно те не са 
малко, 4-5 хиляди лева да ги заплатите вие. Ако искате, разсрочено.  
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви, г-н Сабрутев. Имате думата, г-н 
Мелемов. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Само искам да уточня, че имаше и един вестник, и този 
вестник имаше задължения към 50 хиляди лева. Защо не призовете предишното 
ръководство, Генчев е там, да изкарат тези 50 хиляди. Те 8 години не бяха ходили 
в отпуска, знаете ли? А, г-н Сабрутев? Ходи на море, връща се с тен, пък не е бил 
в отпуска. И то не беше само той. Бяха много народ. Що не призовете тези 50 
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хиляди за „Родопски вести“, да ги плати г-жа Янкова или г-н Генчев? Като бъдем 
логически, нека да бъдем така. Вие имате лично отношение към мен. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Не прехвърляйте разговора в полето на личните 
интереси, защото ние тук не сме за това. Г-н Сабрутев, вие за реплика. 
(Михаил Генчев, от място: Без да се споменава моето име.) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Не сме приключили. Г-н Генчев, седнете, ако обичате. 
Г-н Сабрутев не е приключил. 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Г-н Мелемов, до колкото си спомням, вестникът фигурира, 
той имаше дейност, той излизаше и гражданите го четяха. Правил е разходи. Вие 
с вашето бездействие ей толкова сте направили. Ама кръгла нула. И 5 хиляди лева 
са заминали. Там информацията някой я чел. Вие сте спали до сега бе, г-н 
Мелемов. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Аз тогава ще предложа по вашата… 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Ама вие си ги търсете, вие сте кмет. Вие сте можели да 
сезирате органите и да търсите съответно вина от хората, които са свършили тази 
работа. Аз сега призовавам чрез медиите органите да се сезират и вие да си 
платите. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Точно така. 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Точно така. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Г-н кмете, имате думата. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Както разбирате, не мога аз да го прекратя. Нали затова 
Общинският съвет трябва да вземе решение. 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Ама защо сега е въпросът? Защо сега? Шест години къде 
спахте? 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Г-н Генчев, имате думата. Моля ви, колеги. Емоцията 
не помага в такива случаи. Г-н Генчев, слушаме ви. 
МИХАИЛ ГЕНЧЕВ: За последен път се обръщам към г-н Мелемов с молба да не 
персонализира нещата. Минали са вече пет години от както той е на власт. Да спре 
да прехвърля топката в полето на някакви стари играчи и да го информирам, ако 
не му е известно, че тези разходи се правят с решение на Общинския съвет. Г-жа 
Янкова и ние като ръководство сме изпълнявали решение на Общинския съвет за 
функционирането на вестника и за функционирането на радиото, а не е било наша 
приумица. И вие спряхте 2012 година изпълнението на това решение на 
Общинския съвет, от старо решение на Общинския съвет, и по-късно спряхте и на 
вестника дейността. Така че тука се получава, че някой нарушава решенията на 
Общинския съвет, а сега иска решение за нещо друго. Аз съм твърдо „за“, че радио 
Смолян трябва да има и ще гласувам категорично „против“ решението за 
закриването. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви, г-н Генчев. Продължаваме с дебата. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Все пак, г-н председател, ясно е, защо не е закрито. 
Защото не искат общинските съветници. 
(Стефан Сабрутев, от място: Вие предлагали ли сте го досега?) 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Аз, както казахте, закрих и Консорциум „Светлина“. 
Разплатихме храната в детските градини от 2009-та до 2011-та. „Рожен Експрес“ 
ни осъди за 800 000 лева пътуване на пенсионерите от 2003-та. Пък сега ми 
говорите тука за  3 хиляди лева.  
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ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Г-н кмете, благодаря ви. Иска думата г-н Кирил 
Хаджихристев. Заповядайте.  
КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: Аз искам да попитам, защото видях, че има договор 
за техническа поддръжка на радиото, той е сключен на 1 февруари 2011 година. 
Никъде обаче не виждаме как е разтрогнат този договор. Съществува ли още?  
(Венера Аръчкова, от място: Срокът е една година. И е прекратен с изтичане на 
срока.) 
КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: Аз затова уточнявам, да не би случайно да дължим 
някакви пари на тези, които са го поддържали. И още един въпрос. Разбрах 27 
човека са платили. Това ли са радиоточките или примерно те са 700 и от тях 27 са 
платили? 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Точно така. 27 са платили. 
КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: Ама колко са радиоточките? 
(Венера Аръчкова, от място: Толкова са регистрирани в Община Смолян и 
толкова потребители плащат. Извинявайте, че от място говоря.) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Да, г-жо Аръчкова. За общият брой на радиоточките, 
който беше едно време доста значителен. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Когато кабелното радио не е ефирно и когато минават и 
основните комуникации, основните инсталации от сградата на Пощенската 
станция в Смолян са предадени на „Виваком“, минават в ефирно. Другите 
всичките минават не като кабелни радиа с кабел, а минават в ефир. Нашето 
кабелно радио е едно от единствените, които е кабелно радио, на кабел, а не на 
ефир. А инсталациите минават подземно. В същото време, потребителите на 
телевизори, потребители на радиоточки до 2007 година, до изменение на 
законодателството, те са били с регистрация през Пощата. След това минават по 
наредба на Общината и се заплаща такса в размер на 5 лева. Никъде не може да се 
проследи точно колко е потребителя. В същото време, всеки един гражданин може 
да притежава и радиоапарат или пък касетофон, или пък телевизор, за който не 
плаща такса. Плаща си за неговото ефирно ползване. Само едно уточнение, 
защото стана въпрос тука за вестник „Родопски вести“. Общинските съветници 
много добре знаете, че общинският вестник „Родопски вести“ беше орган на 
Общинския съвет и Община Смолян освен, че плати на фирмата 57-те хиляди 
лева, беше осъдена да плати и 97 хиляди на печатницата. 
(От залата: Колко?) 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: 97 хиляди. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви, г-жо Аръчкова. Едно уточнение от 
кмета. Има желаещи съветници, продължава дискусията. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: И тука само да добавя. Г-н Хаджихристев, въпросът за 
този договор, за който говорите, е бил февруари 2011 г. По този договор се е 
плащало месечно 1 200 лева без ДДС за поддръжка на радиоточките, за линиите. 
1 200 лева без ДДС. А приходът за 2011 г. е 27 човека по 5 лева. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви. Въпреки, че г-жа Екатерина Гаджева е 
седнала на „Карлък“, а не на мястото си, й давам думата. Заповядайте, госпожо! 
И като председател на Комисията по ТУОС. 
ЕКАТЕРИНА ГАДЖЕВА: Уважаеми г-н кмет, уважаеми г-н председател, от 
„Карлък“ хванахме вълните на кабелното радио. Сега тука в залата има доста 
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журналисти. Лично на мен ми е интересно те как приемат една редакция на едно 
радио. До колкото имам спомен, с двучасова емисия, в работно време, която 
основната му функция беше да излъчва сесиите, да има 9 души щат? Аз не знам 
дали в този век и с тази заетост някоя редакция може да си позволи това нещо като 
щат. На мен въпросът за икономическа изгода тук някак си ми изглежда ама 
съвсем неизгоден. Даже, че няма смисъл. За 27 слушатели да поддържаме 
редакция. Дори и с един човек да е. Още повече, сигурно си спомняте, това беше 
толкова отдавна във времената, в които бях млад експерт и радиоточките ни 
бръмчаха над главите в работно време. Това не е радио, което гони и време, в 
което гражданите да са свободни, в което има време да се занимават с получените 
новини. Като цяло, цялото това изказване за кабелното радио, което вече и като 
начин на комуникация с кабели някак си не съответства на нашия динамичен век, 
не съответства на нашето онлайн излъчване, някак си това всичко ми прилича на 
една носталгия по отминало време. Затова може би и от там основно е активния 
интерес. Кабелното радио ми прилича, че си е отишло с времето, в което беше 
активно, и в което работеше. И се надяваме, да не се връщаме към тези времена. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви. Г-н Кирил Асенов, след което г-н Топов, 
след което г-н Аршински. 
КИРИЛ АСЕНОВ: Уважаеми дами и господа, уважаеми г-н председател, госпожи 
и господа общински съветници, гости! При започване на дискусията за 
интегриране на малцинствените групи в нашия живот, признавам си, нямах време 
да се запозная и отворих да видя какво пише в Гугъл по темата. Попаднах на един 
доклад на Световната банка за възстановяване и развитие. Всички, които боравят 
с английски, могат да влезнат, пише „Integration of minor societies“, репорта на 
Световната банка. Там има много интересен текст как са интегрирани 
малцинствата в едни две държави – Бурунди и Руанда. Специално влезнах да видя 
какво представляват те като етнически групи. Дали са по-пъстри от колкото са 
нашия етнически живот в нашата държава. Оказа се, че те са доста по-богати. И 
знаете ли, един от най-успешните начини да бъдат интегрирани малцинствата е с 
използването на радио. Всички можете да влезнете и да го прочетете. Не ефирно, 
не кабелно радио, а интернет радио пише, че е най-успешният вариант за 
интеграция. И може би е въпрос само на мениджмънт и въпрос на визия, и въпрос 
на желание от страна на една община да използва най-добрите практики в света. 
Не знам дали трябва да бъде закрито това радио. Вие го решете с вашите гласове, 
но всеки, който има времето да се запознае с този доклад ще види, че не е толкова 
просто. Даже има един много феноменален пример как в Австралия за някакви 
местни малцинства, едно общинско радио функционира с по-малко от 600 
австралийски долара на месец. Тоест не става въпрос само за пари. Става въпрос, 
както казах вече и се повтарям, за визия, за желание да бъде направено нещо, което 
да е градивно. Много се страхувам, че това, което приехме и това, което сега ще 
приемем за радиото, и двете ще отидат в една и съща посока. Няма да произтече 
нищо от нас, от това, което ние ще пожелаем, поради простата причина,  че няма 
да има кой да се занимава с това нещо директно. За мен Общината трябва да бъде 
човек, трябва да бъде лицето, което да прави точно тези политики и практики и да 
им дава много точна насоченост и да ги акцентира и насочва в най-болните точки 
на обществото. А интегрирането на малцинствата е една точно такава точка. На 
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пазара на труда вече няма никакви кадри и единственият резерв, който имаме е 
малцинствата. В Америка е имало същият проблем през 60-те години, отнело е 
повече от 10 години и в днешния ден виждаме как има пъстроцветни хора с 
всякакви цветове на кожата и интегрирани от обществото в най-различни отрасли 
на икономиката и обществения живот. Аз апелирам да намерим начин това радио 
да го трансформираме в нещо, което да ползва обществото и да бъде нещо, което 
наистина да бъде проводник и система за интегриране на малцинствата. Благодаря 
ви! 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви, г-н Асенов. Имате думата, г-н кмете. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Само едно уточнение да направя за всички, ако все пак 
някой не е разбрал, че това радио е с кабели, които на времето лесно се закачвали 
по стълбове, но времената са други. Искам това уточнение да направя, че то е било 
с технически проводник, с кабел, не е нито ефирно… 
(Кирил Асенов, от място: Може да дойде всеки и един кабел за интернет за 
отрицателно време да го направи.) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Г-н Топов, нека да дадем думата на г-н Аршински, тъй 
като… Да, г-н Топов, нека да ви чуят всички, тогава ще се изкаже г-н Аршински. 
ФИЛИП ТОПОВ: Уважаеми г-н председател, уважаеми колеги общински 
съветници и кметове! Взех отношение подробно в комисиите по отношение на 
тази докладна записка. В момента се измества темата. Ако прочетем внимателно 
какво иска г-н кмета, иска да прекратим предсрочно регистрацията. Това е един 
вид лицензия, която ние сме я получили за 15 години и за която естествено се 
плащат и определени средства. По отношение на това дали трябва да се закрива 
или да не се закрива този вид услуга, за която ние имаме право да я ползваме още 
15 години, ще реши Общинския съвет. С оглед обаче прокламираното от партията, 
която аз представлявам – „ГЕРБ“, за откритост, за прозрачност в управлението и 
т. н., за достъп на информация до хората, изцяло подкрепям предложението на г-
н Асенов да се търси вариант чрез други технически възможности да се стига до 
по-широката общественост. И веднага отварям една скоба. Има много населени 
места, където населението е застаряващо, където не могат да ползват интернет. В 
смисъл не разполагат с техническа такава възможност, ако щете и умения. И така. 
Връщам се малко във времето, когато по радиоточката, радиоточките, 
извинявайте, се излъчваха директно заседанията на Общинския съвет. Сега е 
хубаво, че се излъчват по интернет. Обаче тогава постъпателно и настоятелно 
лека-полека започнахме да спираме излъчването на тези директни заседания на 
Общинския съвет. По мое разбиране, може би технически проблеми. Обаче има 
един договор, за който говори г-н Хаджихристев. Този договор, обърнете 
внимание, е с предмет на дейност да извършва абонаментно техническо 
поддържане и т. н., и т. н., няма да ви го чета. Ако технически проблеми е имало 
тогава, след 2011-та, е трябвало този договор да бъде проконтролиран и 
евентуално тези хора, които са получили едни пари да поддържат технически тези 
комуникации, да бъдат задължени да ги отстранят. Това беше предисторията. Тука 
обаче конкретиката, за която искам да спра вашето внимание и която подробно 
обсъждах на комисиите. Има едно уведомително писмо, което е адресирано до г-
н Мелемов от Съвета за електронни медии с дата 09.06.2017 г. и там ни казват 
едно към едно, че ако ние не платим едни 750 лева, ще бъдат принудени да си 
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издадат акт за установяване на така нареченото публично задължение. Това 
вземане веднага става основание да бъде издаден изпълнителен лист на такова 
извънсъдебно основание. От юни месец до издаване на този акт за публично 
държавно вземане – 13.09.2017 г., три месеца, Общината не реагира. След като не 
реагира, естествено е този кредитор, в случая тази електронна система, Съвет за 
електронни медии, да си заведе изпълнително дело. И въпросите ми бяха на 
комисията в този аспект. Все пак г-н Мелемов не може да следи, уважаеми колеги 
и граждани на община Смолян, всички документи. Изключено е при този огромен 
документооборот. Най-вероятно г-н Мелемов това уведомително писмо от 09.06. 
го е резолирал на някой и този някой, извинявайте за израза, обичам го този израз, 
е проспал три месеца, в резултат на което преспиване вече ние имаме образувано 
изпълнително дело. Поне така разбрах. Крайно време е г-н Мелемов наистина да 
въведе някакъв ред, когато определени негови служители не изпълняват 
задълженията си съгласно длъжностните им характеристики, да търси тяхна 
отговорност. Защо трябва да се червите вие? Защо трябва ние като общински 
съветници да замазваме неща, извинявайте за израза, постфактум? Това е моето 
предложение. По тези съображения аз ще се въздържа при гласуването по тази 
докладна записка, защото отново уважавания от мен г-н Мелемов, отново го моля 
да въведе наистина някакъв контрол, ред за …., щях да употребя нещо от рода на 
„калинки“, ама все едно не съм го казал. Благодаря ви! 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви, г-н Топов. Имате думата, г-н Аршински. 
САЛИХ АРШИНСКИ: Уважаеми г-н председател, уважаеми г-н кмет, дами и 
господа съветници и кметове, гости на сесията! Изказването ми може да бъде 
много кратко. Колеги, събудете се! 6 октомври 2016 година сме! 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: 2017-та сме! 
САЛИХ АРШИНСКИ: 2017-та! Слава Богу, проверих, внимавате! (Смях в 
залата.) Колеги, времето на кабелните оператори отдавна изтече. Дядо ми, който 
е на 90 години, отдавна ползва електронни телевизии, медии, радио. Има 
възрастни хора, които спокойно четат интернет, гледат смолянски телевизии, 
които по един или друг начин пристигат при тях. Чухте от Общината какъв е броят 
на ползвателите на края, преди да спре. Тук има журналисти, които съм убеден, 
че са професионалисти, а до колкото знам сесиите се излъчват и в интернет вече, 
безплатно. Всеки може да ги гледа. И въпрос само на мениджмънт и да печели от 
това нещо, ако вкара реклама. Поддръжката на това кабелно радио с договор от 
2011 година ни излиза 14 000 лева на година. Забележете, за 12 часа ефирно време. 
Г-н Асенов, не съм съгласен, че можем да интегрираме ромското малцинство с 
общинско радио, което ще излъчва новини, които повярвайте ми, те не умират от 
желание да чуят. За дневния ред на Общината и какво решил кмета на селото или 
на града. Вижте, ако се опитаме през друго, примерно „Веселина“ или което и да 
е, успехът ще бъде по-голям. Защо го казвам? Няма никаква ирония. Защото 
интеграцията на едно малцинство, или ако щете на един човек в обществото, 
започва с неговото образование. А когато държавата или Общината, принципно 
говоря, неглижира или замита подобряването на образователния статус на тези 
малцинства, които са проблеми, които и да са те, не можете да очаквате, че с радио 
или телевизия ще се получи интеграция. Та те не могат да четат, тези, които са 
интегрирани. Те не разбират основни понятия от основния български език.  
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(Реплика от място на Филип Топов /не се чува.) 
САЛИХ АРШИНСКИ: Затова радио „Веселина“ казах, г-н Топов. И вие не ме 
слушате. Така че когато говорим за интеграция, щото отидохме в предишната 
точка, тя започва с образованието, с нивото на образование. Няма нищо общо с 
радиото. Пак казах, 5 октомври, или 6-ти сме вече, 2017 година! В нормалният 
свят хората говорят за интернет, дигиталност, вероятно скоро ще започнем да се 
телепортираме, в Община Смолян дискусията е дали да има кабелно радио. Това 
меко казано е за обикновения гражданин сигурно трудно разбираемо, за нас като 
политически лица е ясно, въпрос на политическо заяждане може би, но помислете 
малко трезво. 14 000 на година за нещо, което не функционира. Ето го договорът 
от 2011 година, имате го най-парите. За 12 часа, колеги. 2011 година не знам дали 
е плащано. Като слушам за колко, аз до 800 000 не мога да смятам, г-н Сабрутев.  
(Реплика от място на Стефан Сабрутев /не се чува.) 
САЛИХ АРШИНСКИ: Казах не мога до 800 000. И вие не ме слушате. От тази 
гледна точка смятам, че е въпрос на рационалност. Иначе приветствам идеята, 
която г-н Асенов много пъти е споделял и до колкото знам вече сесиите се излъчва 
онлайн, което е прекрасно нещо. Има и журналисти, които поддържат достатъчно 
медии, могат да бъдат отразявани. Но това е нещо, което е много назад в 
историята, колеги. Ние ставаме смешни. Ако в залата има един млад човек, светът 
е вече в ръцете им, в малки смартфони. Ние говорим за кабелно радио. Благодаря! 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви, г-н Аршински! Г-н кмете? 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: В нашето общество и в национален план върви една 
дискусия, че е много важно да се знае кой е собственик на една медия. И аз знам, 
че в обществото имаше мнение, че и общинското радио, и вестника, основната 
задача им е да обслужват кмета. Така че това е една основна причина да няма 
общинско радио и общински вестник. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: За реплика, г-н Кирил Асенов. За реплика на 
изказването на г-н Аршински. 
КИРИЛ АСЕНОВ: Уважаеми дами и господа! Нямах нищо предвид радиото да 
продължи да е кабелно. Това е архаично. Не случайно казах, че става въпрос за 
уеб базиран дизайн на радио. Не случайно това, което ви казах от сайта на 
Световната банка можете да го прочетете. Там пише за интеграция на малцинства 
в Бурунди и Руанда. Това са държави, които имат много по-нисък среден социален 
интегритет от колкото България и много по-ниско средно образователно ниво от 
колкото имат в България. Не знам дали радио „Веселина“ има практика да има 
образователни програми, но явно радиата, които Световната банка има предвид 
са радиа, които са направили най-добрите примери в света как чрез образование 
по радио, и то уеб базирано, през умни телефони, малцинствените груби най-
бързо, най-качествено и най-дълбоко могат да бъдат интегрирани в едни развити 
общества, по-развити общества. Това имах предвид и ви моля да подложите на 
гласуване, г-н председателю, възможността радиото да остане. Нека да бъде 
закрито във вида, в който то съществува днес.  
(Михаил Генчев, от място: То е закрито.) 
КИРИЛ АСЕНОВ: Може би тези такси са странни. Всяко нещо търпи развитие. 
Естествено, че ако сме имали каруца преди 20 години, с която се е возила храната 
на някоя детска градина, тя не трябва да продължи да съществува. Има 
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електромобили днес. Но въобще не трябва да отричаме възможността да има 
транспортно средство, с което да закараш нещо от точка А до точка Б. Същата 
работа е с информацията, която трябва да стигне до най-неинформираните и най-
неграмотните хора. Може би е време точно това радио да бъде точно основата за 
едно правилно управление. Както ви казах, ще се повторя, има примери, в които 
в Австралия се интегрират малцинства чрез радиостанции, прочете го, казах ви 
къде, които струват с месечна издръжка при австралийския стандарт, който е един 
от най-високите в света, 600 австралийски долара. Тоест не говорим за 14, 50 и 
100 хиляди лева на година, а говорим за нещо, което един служител в Общината 
между другото, работи два часа на ден по тази тема, намира най-добрите практики 
в света, те са преведени или не са преведени на български, има програми, с които 
те могат да бъдат превеждани, и по този начин да могат да бъдат ограмотявани 
тези малцинствени групи за хигиена и за всичко останало. Има примери, може да 
прочетете. Има хиляди страници на тази тема. Благодаря ви! 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви, г-н Асенов. Други желаещи колеги да 
вземат отношение? Г-н Стоян Иванов, председател на Бюджетната комисия. 
СТОЯН ИВАНОВ: Благодаря! Уважаеми г-н кмете, уважаеми г-н председател, 
уважаеми колеги! Основната идея на тази докладна е да приключим с плащането 
на тези 700 и няколко лева всяка година, които ние плащаме за това, че не 
получаваме нищо в продължение на няколко години. От там нататък кабелно 
радио… Аз си спомням като общински съветник 2009-2010 година изведнъж така 
намаля подаването към крайните абонати на сигнал на радиото и ние се опитахме 
тогава да притискаме г-жа Дора Янкова защо се получава това. спомням си, че 
включително правихме консултации, мисля че беше с Мони Иванов, и той обясни, 
че при промяна на собствеността по-голямата част от кабелите са унищожени. В 
този си вид радиото не може да продължава да съществува, така че кабелното 
радио трябва да го обявим в историята. Основната идея е да приключим с 
плащането на тези безсмислени разходи, пък от тук нататък мисля, че 
съвременния свят ни дава много други възможности, за които говори г-н Асенов 
и г-н Аршински, и останалите колеги. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви, г-н Иванов. Г-н Аршински? 
(Данчо Киряков, от място: Прекратявай разискванията!) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Само по процедура, г-н Аршински. 
САЛИХ АРШИНСКИ: Г-н председателю, извинявам се! Само колеги, две 
изречения. В лиценза на Общинско радио Смолян ясно е записано кабелни 
електронни съобщения. Няма интернет излъчвания. 
МИТКО МАЗАРОВ – изпълнител – звук студио в отдел „ Управление и 
стопанисване на културната инфраструктура“: Не може да бъде друг лиценза, 
само за кабел. 
САЛИХ АРШИНСКИ: Точно така. Това ви обръщам внимание. Лицензът на 
общинското радио е само кабелен. Не може да бъде преформатиран. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви, г-н Аршински. Виждам вдигнати ръце в 
залата. Първо г-жа Анита Чолакова. И ще ви моля, уважаеми колеги, там, в една 
галерия, много дистанцирани сте нещо. Вие също не сте си на мястото. Моля да 
ме извините за забележката, която ви правя. Имате думата. 
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АНИТА ЧОЛАКОВА: Здравейте, уважаеми г-н председателю, г-н кмете, гости, 
колеги! Само да се концентрираме върху това, което обсъждаме – „Дава съгласие 
Община Смолян да подаде заявление за предсрочно прекратяване на 
регистрацията на Община Смолян за доставяне на радиоуслуга с наименование 
„Общинско радио Смолян“, с местен обхват и продължителност 12 часа“. И аз 
смятам, че общинското кабелно радио трябва да остане в историята. Може би 
трябва да предадем всичко, което има там, в Музея. Да се обособи кът и когато 
дойде такава тема, да ходят децата, да ходят младите хора да видят какво е било. 
Трябва ли да си го съхраним – да. Но Общината няма работа да има собствено 
общинско радио. Общината няма работа да има собствен общински вестник. Това 
са механизми за пропаганда и не трябва да се възползва Общината от такова нещо. 
Работа е на частните медии да осведомяват обществото по своите възгледи. 
(Кирил Хаджихристев, от място: Договор с „ Пламък“.) 
АНИТА ЧОЛАКОВА: Няма. Нямам договор. Има достатъчно частни медии. 
(Кирил Хаджихристев, от място: Тогава кмета да сключи с „ Пламък“.) 
АНИТА ЧОЛАКОВА: Може да го обсъдим, но няма право. Има достатъчно 
частни медии в Смолян. Те трябва да информират обществото за нещата, които 
стават в общината. Освен това, сайтът на Община Смолян до колкото разбрах и 
до колкото виждам, проверих го, на четвърто място е по влизане в него. Тоест той 
е твърде много посещаван и хората се информират от него. Над 42-43 хиляди 
посетители има. Така че там има изобилие от информация за това какво прави 
Общинския съвет, за това какво прави Общината, какви обявления прави, какви 
конкурси провежда и всичко останало, което е нужно да се знае. Благодаря ви! 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви, г-жо Чолакова. Други желаещи? Г-н 
Асенов, може би процедурен въпрос? Не. 
(Данчо Киряков, от място: Да прекратим дискусията?) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Чуват се гласове от място за прекратяване на 
разискванията. Като че ли общо взето изчерпахме темата. Не виждам желаещи. 
(Данчо Киряков, от място, с шеговит тон: Е, може още малко. Давайте.) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Прекратяваме разискванията, уважаеми колеги. Моля 
общинските съветници, които са съгласни, да гласуват. Задръжте ръцете, ако 
обичате. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 24, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: 24 „за“, без „против“ и „въздържали се“. Прекратихме 
разискванията. Гласуваме явно, уважаеми колеги, проектът за решение, основно 
предложение от две точки на кмета на общината. Моля общинските съветници, 
които са съгласни с проекта за решение, да гласуват. 
(Михаил Генчев, от място: Чакай, имаше предложение от г-н Асенов.) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Предложението се съдържа във вота на гласуване. Да 
се съхрани радиото, за да се развие. 
(Михаил Генчев, от място: Да се трансформира.) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Не като кабелно. 
(Коментари от място от залата.) 
(От залата: Какво гласуваме сега?) 
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ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Уважаеми колеги, прекратяваме гласуването, за да 
обсъдим процедурата, която г-н Генчев припомни, че има предложение г-н 
Асенов да се съхрани радиото, но не като кабелно. 
(Михаил Генчев, от място: Да се трансформира.) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Това е съвсем отделен проект за решение, който по 
същество няма как да бъде включен. Бихте ли го конкретизирали, г-н Асенов? В 
процедура сме. Само конкретизирайте предложението. Отново искам да 
припомня, уважаеми колеги, че подобни предложения се дават в писмен вид при 
председателя. Аз го записвам, вие предлагайте. 
КИРИЛ АСЕНОВ:  Аз не държа в това заседание да се вземе това решение. Просто 
обикновено в България се случва така. Като имаме бълха, горим целия балтон. 
Има студия, има помещения, има микрофони или някакво друго оборудване, 
което може да бъде ползвано, миксери има. Най-вероятно има много голяма част 
от това, за което говорих, че може да бъде направено. Може би ще дойде едно 
управление на града, ако сега няма такова желание, което да има желание да 
направи подобно нещо. Нека да измислим начин, по който да съхраним, ако може 
да развием – добре, ако не, поне да не унищожаваме всичко от това радио. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря! Правилно съм ви разбрал и одеве. Вие 
говорите за едно обозримо бъдеще, в което трябва този въпрос да бъде решен по 
съвременен и технологичен начин, което не е предмет в момента на нашето 
обсъждане. Така че, уважаеми колеги, в процедура на гласуване по основно 
предложение, проектът за решение. Моля общинските съветници, които са 
съгласни с проекта за решение и основно предложение в две точки, да гласуват. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 15, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 8. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: С 15 „за“, без „против“, „ въздържали се“ 8, приемаме 
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 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка 
с чл. 121, ал. 1, т. 4 от Закона за радиото и телевизията прие 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

№ 588 
 

1. Дава съгласие Община Смолян да подаде заявление за предсрочно 
прекратяване на регистрацията на Община Смолян за доставяне на 
радиоуслуга с наименование „Общинско радио Смолян“, с местен обхват и 
продължителност 12 часа. 
 

2. Упълномощава Кмета на Община Смолян да извърши необходимите 
действия по изпълнение на горното решение. 
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ПО ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Разрешение за изработване на 
Подробен устройствен план – парцеларен план и устройствени план - схеми 
за обект: „Интегриран воден проект на агломерация град Смолян”, ведно с 
допълнително разработени клонове. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Точка 5 от нашия дневен ред. Докладна записка от 
кмета на общината относно разрешение за изработване на Подробен устройствен 
план – парцеларен план и устройствени план-схеми за обект: „Интегриран воден 
проект на агломерация град Смолян“, ведно с допълнително разработени клонове. 
Заповядайте, г-н кмете. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Предлагам на вашето внимание за разглеждане по 
компетентност искане от Община Смолян и ВиК за допускане изработване на 
ПУП за „Интегриран воден проект на агломерация град Смолян“. Към 
заявлението са приложени задания от възложителя за изработване на ПУП – 
парцеларен план и устройствени план-схеми, изготвени от възложителя на 
основание чл. 125 от ЗУТ. Исканията са разгледани на заседание на Общинския 
експертен съвет по устройство на територията и той предлага на компетентния 
орган да одобри заданията и да издаде разрешение за изработване на ПУП. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Уважаеми колеги, разкривам дискусия. Изключително 
сериозен инфраструктурен проект. Г-н Киряков, имате нещо предвид конкретно и 
различно от това, което обсъждаме ли? 
(Данчо Киряков, от място: Изпитвам някакви притеснения.) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Имате притеснения? 
(Данчо Киряков, от място: Да. Ще ви ги споделя по-нататък.) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви! Ще ви бъда благодарен, ако ги 
споделите с председателя. И така колеги, становищата на комисиите са 
положителни. Дискусия? Желаещи да вземат отношение? Не виждам. 
Прекратяваме разискванията. Моля общинските съветници, които са съгласни, да 
гласуват. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 20, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: С 20 „за“, без „против“ и „въздържали се“, 
прекратихме разискванията. Гласуваме явно, уважаеми колеги, проекта за 
решение, основно предложение. Моля общинските съветници, които са съгласни, 
да гласуват. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 20, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: С 20 „за“, без „против“ и „въздържали се“, приехме 
проекта за решение по точка 5. 
 

Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на Кмета на 
Община Смолян – НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ, на основание чл. 21, ал. 1, 
т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ, чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ и чл.156а 
от ЗУТ прие 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

№ 589 
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1. Разрешава изработването на проект за Подробен устройствен план – 

парцеларен план и устройствени план схеми за обект: „Интегриран воден проект 
на агломерация град Смолян”, ведно с допълнително разработени клонове.  
       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, Наредба № 8 за правила и норми за разполагане 
на технически проводи и съоръжения и Наредба № 7 от 22.12.2003 г. за правила и 
нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.  
Проектът да се представи в Община Смолян окомплектован с актуална скица от 
кадастралната карта и действаща регулация на гр. Смолян и изработени в М 1:500. 

2. Одобрява задания за изработване на Подробен устройствен план – 
парцеларен план и устройствени план схеми за обект: „Интегриран воден проект 
на агломерация град Смолян”, ведно с допълнително разработени клонове на 
Община Смолян и „В и К“ – ЕООД Смолян.   

  3. Съгласно чл. 156а. (Нов - ДВ, бр. 87 от 2010 г.) от ЗУТ, след 
допускане/възлагане изработването на подробен устройствен план за изграждане 
на национален обект или общински обект от първостепенно значение всички 
органи и лица извършват административно обслужване или съгласуване по този 
закон в срокове, с една втора по-кратки от предвидените. 
 
ПО ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Промяна предназначението на 
урегулиран поземлен имот III – Озеленяване предвиден в устройствения 
план за озеленена площ в кв. 29 по плана на гр. Смолян, кв. Горно Смолян. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Следваща точка 6 от нашия дневен ред. Докладна 
записка от кмета на общината относно промяна предназначението на урегулиран 
поземлен имот III – Озеленяване, предвиден в устройствения план за озеленена 
площ в кв. 29 по плана на гр. Смолян, кв. Горно Смолян. Имате думата, г-н кмете. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Имотът се намира вън от Смолян, ул. „Чинаря“. От 
озеленяване да се направи ново УПИ за жилищно строителство. Разгледано е на 
Експертния съвет, така че моля за вашето отношение. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви, г-н кмете. И Експертният съвет, и 
Постоянните комисии са изразили положително становище. Разкривам дискусия, 
уважаеми колеги. Моля за изказвания. 
(Данчо Киряков, от място: Няма.) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: 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: С 20 „за“, без „против“ и „въздържали се“, 
прекратихме разискванията. Гласуваме, уважаеми колеги, с квалифицирано… 
(Ангел Безергянов иска думата от място.) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: В процедура сме. Процедурен въпрос? 
(Ангел Безергянов, от място: След приключване на гласуването.) 
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ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: О`кей! Добре, благодаря! Уважаеми колеги, в 
процедура на гласуване сме. Гласуваме с квалифицирано мнозинство 
предложението за промяна предназначението. Моля общинските съветници, 
които са съгласни с проекта за решение основно предложение, да гласуват. 
(Михаил Генчев, от място: Ние нямаме кворум за квалифицирано мнозинство.) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Моля ви, уважаеми г-н Генчев! Моля ви да гласувате, 
а тази грижа оставете на ръководството на Общинския съвет. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 20, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 
(Стефан Сабрутев влезна в залата.) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Уважаеми г-н Сабрутев, мога ли да се поинтересувам 
за вашия вот?  
(Стефан Сабрутев, от място: Не участвам.) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Не участвате. 20 „за“, без „против“ и „въздържали се“. 
Приехме проекта за решение по тази точка. Това е. 20 гласа са достатъчни и 
покриват изискванията за квалифицирано мнозинство в този случай. 
 

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 Закона за местното самоуправление и местната администрация и протокол от 
проведено обществено обсъждане на основание чл. 127, ал. 1 от ЗУТ от 20.09.2017 
год. прие 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

№ 590 
 
Допуска промяна на ПУП – ПРЗ на УПИ III – Озеленяване с преотреждане 

на същият в УПИ III - 431 за жилищно строителство в кв. 29 по плана на гр. 
Смолян, кв. Горно Смолян, при граници: УПИ I – Молитвен дом, УПИ II – 643 за 
жилищно строителство и улица „Чинаря”.   
 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Сега ли искате думата по процедура, г-н Безергянов? 
Или за политическа декларация? Само обявете. 
АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Ще се възползвам от правото да ви изискам почивка, ако 
е възможно, от групата общински съветници. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Колко минути почивка искате? 10 минути достатъчни 
ли са? 
АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Да. 10-15 минути. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви, колеги! 10 минути почивка. Моля, 
бъдете точни! 
 
 

* * * * * 
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(След почивката:) 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Уважаеми колеги, продължава заседанието на 
Общинския съвет. Моля да заемете местата си в залата. Отново искам да припомня 
на колегите, че в съответствие с нашия правилник, местата за сядане в залата се 
определят от председателя. Има колеги, които не искат да се съобразят с тази 
норма. После ще разговарям с тях да ги попитам какви са техните съображения и 
мотиви за това. много дистанцирано нещо се получава заседанието. Залата е полу-
празна по този начин, но продължаваме. Имаме очевидно мнозинство, 
необходимия кворум. Продължаваме, уважаеми колеги, с точка 7 от нашия дневен 
ред. 

ПО СЕДМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Допълнение на Решение № 538 от  
29.06.2017 г. на Общински съвет – гр. Смолян в частта на Приложение 1. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Докладна записка от кмета на общината относно 
допълнение на Решение № 538 от 29.06.2017 г. на Общински съвет – Смолян в 
частта на Приложение 1. Имате думата, г-н кмете. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: На 12 юли 2017 г. Общинският експертен съвет по 
устройство на територията гр. Смолян разгледа разработените план-схеми във 
връзка с придобиване на ограничените вещни права и изиска разработването на 
план-схеми и за водопроводната мрежа за клоновете, проектирани по този проект. 
Предлагам решение на Общинския съвет и за това. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви, г-н кмете. Уважаеми колеги, дискусия. 
Искам да отбележа, че становищата на постоянните комисии по този въпрос са 
положителни. Има ли желаещи да вземат отношение? Не виждам. 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. Уважаеми колеги, гласуваме поименно. 
 
Поименно гласуване на проекта за решение по т. 7 от дневния ред: 

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

 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Моля, обявете резултата. 
(Виолета Бояджиева: 24 „за“, без „ против“ и „ въздържали се“) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: С 24 „за, без „против“ и „въздържали се“, приехме 
проекта за решение по точка 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 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 34, ал. 2 
от Закона за общинската собственост, чл. 15 от Наредба № 4 за реда за придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество и чл. 193, ал. 1-3 от Закона за 
устройство на територията прие 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

№ 591 
 
1. Допълва Решение № 538 от 29.06.2017 г. на Общински съвет – Смолян в 

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

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
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ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Точка 8, уважаеми колеги от нашия дневен ред. 
Докладна записка от кмета на общината относно продажба на самостоятелен 
обект с идентификатор 67653.915.333.1.8 и самостоятелен обект със съответен 
идентификатор 1.9 накрая, находящи се в сграда с идентификатор 
67653.915.333.1, разположена в поземлен имот с идентификатор 67653.915.333, 
Урегулиран поземлен имот І – Редакция, в кв. 155 по ПУП на гр. Смолян, община 
Смолян по реда на чл. 35, ал.1 от Закона за общинската собственост и чл. 45, ал. 1 
от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 
имущество чрез публични търгове с тайно наддаване. Имате думата, г-н кмете. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Този обект са двата етажа на „Журналиста“. Сградата е 
строена през 1951 година. Отдавна не се използва за общински нужди. В лошо 
състояние е, предписание на Пожарна, гредоред. Експертната оценка от 
правоспособен оценител за един етаж е 193 220 лв. без ДДС, в това влиза и земя, 
и сграда, а за другия е 384 020 лв., пак без ДДС. Наистина, сериозни са сумите. 
Лично аз се съмнявам все пак, че ще се появи, но докато не потърсим, няма как да 
разберем дали ще се появи купувач. Идеята е единствено и само да намери добър 
стопанин и да се развие тази сграда, защото както казах, е в състояние, което иска 
и сериозен ремонт. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви, г-н кмете. Уважаеми колеги, 
Постоянната комисия по бюджет, финанси и икономическо развитие е изразила 
положително становище. Постоянната комисия по законност, местно 
самоуправление, обществен ред и сигурност – положително становище, а 
Комисията по териториално устройство и общинска собственост изразява 
отрицателно становище. Имате дума. Разкривам дискусия по този въпрос. Моля 
за изказвания. Имате думата, г-н Асенов. 
КИРИЛ АСЕНОВ: В интервю пред смолянски медии г-н Мелемов е коментирал 
наша пресконференция, в която ние казваме, че имота под тази сграда се продава 
за цена около 30-40 лева на квадратен метър. Ведно с правото на строеж пише тук. 
Значи до колкото се справям с този документ и разбирам от ЗУТ и 
площообразуване, става въпрос за терен с площ 615 кв. м. Не виждам човек, който 
разбира от ЗУТ от Общината. Виждам, че тука става въпрос за 24,67 % идеални 
части от поземлен имот с идентификатор и правото на строеж, и втори път за 47,52 
%, което сумарно прави над 70 % от суперфикцията, наречена право на строеж. В 
единият случай 24-те % се продават за 7 280 лв., предложението за продажба, в 
другия случай за 14 610 лв. останалите, както вече казахме 47,52 %. Тоест за 
сумата от 21 890 лева ни се предлага да бъде продаден имот с площ, извинявайте, 
72 % от имот, който е с площ 615 кв. м. Тоест грубо около 35 лева и стотинки за 
квадратен метър. Лъжа ли, г-н кмете, като казвам такива неща на 
пресконференциите или не? 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Може ли да отговоря? 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Да. Имате думата. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Значи грешно са ви информирали. Никога на 
пресконференция този имот лично аз не съм коментирал. 
КИРИЛ АСЕНОВ: Аз не знам къде са медиите в момента. Казали сте, г-н кмете. 
(Кирил Хаджихристев, от място: Писало е, че 600 лева е продадено.) 
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КИРИЛ АСЕНОВ:  Г-жа Филипова потвърди, че сте го казал. 
(Виолета Филипова – гл. експерт в дирекция АИО и ОМП, от място: Не, не съм 
казала 600 лева.) 
КИРИЛ АСЕНОВ: А какво казахте? 
(Филип Топов, от място: Ще си признаеш.) 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Само без заплахи, моля ви се! Без заплахи. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Няма да бъде продуктивен този диалог, колеги. 
КИРИЛ АСЕНОВ: Не съм заплашвал никой. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Не, не. Топов вика „ще си признаеш“. Без заплахи, ако 
обичате. 
КИРИЛ АСЕНОВ: Това пише във вашата докладна записка. Извинявайте, че 
цитирам толкова точно. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: За кое спорим в момента? 
КИРИЛ АСЕНОВ: Нищо. Аз само се връщам на ваша пресконференция. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Уважаеми колеги, това не е продуктивно, което 
правим в момента. Г-н Асенов, поставете въпроса и кмета трябва да ви отговори. 
КИРИЛ АСЕНОВ: Това ли е докладната записка, която аз имам пред себе си, 
докладната записка, която вие ни предлагате или има някакво разминаване? 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Не, няма разминаване. 
КИРИЛ АСЕНОВ: Благодаря! 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Само да кажа, че лично аз не съм коментирал тази 
докладна на пресконференция. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Уважаеми колеги, г-н Стефан Сабрутев, имате дума. 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Уважаеми г-н председател, уважаеми г-н кмете! Имам 
питане относно самата докладна. Първият ми въпрос е: Вие ли сключвате договор 
с лицензирания оценител? Вие ли го каните? Всъщност как си избира Община 
Смолян лицензиран оценител? 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Г-н кмете? 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Втори въпрос. Ако може, да си задам трите. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Да, задайте ги трите и ще ви отговори кмета. 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Втори въпрос. Аз си направих труда да сметна точно за 
колко се продава земята – 33,67 лв., в идеалния център, първа зона на гр. Смолян. 
Преди две сесии, ако не ме лъже паметта, вие ни предложихте да продаваме за 120 
евро мисля, че беше, около Читалището в Смолян, квадратен метър земята. Тъй 
ли беше? 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: 120 евро не. 
СТЕФАН САБРУТЕВ: 120 лева да е дори. 33, 120, нещо ми се разминават. Някой 
проверява ли тези оценки или вие се доверявате на лицензирания оценител? 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Точно затова е лицензиран, да е правоспособен. 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Добре, ако може да отговорите на въпроса как се случва. 
Как се избират тези лицензирани оценители? 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Избира ги Администрацията, строителната дирекция. 
Наистина, те не са много лицензираните, но точно затова са лицензирани, защото 
носят отговорност за оценката. Сега тука има игра на думи, че земята е толкова. 
Но тя земята е със сградата. И всеки път казвам, това е минимална цена, не 
максимална. Може би точно това се бъркате. Като е толкова изгодно, надявам се 
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да се явите и да вземете тази сграда. Сигурен съм, че ще я развиете и ще стане 
много по-хубава. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Да, г-н Сабрутев, продължете. 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Само да попитам г-н кмета. След като се оцени, вие 
преглеждате ли ги тези оценки? Виждате ли кое за колко се продава? 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Чакайте! Вижте сега колко смешно става! Значи този 
лицензиран оценител… 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Ама вие се подписвате под тази докладна, не 
администрацията. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Естествено, че се подписвам. И ако някой каже къде е 
имало щета… Пак казвам, всяка общинска собственост, от както аз съм кмет, се е 
давала чрез конкурс или търг. Тоест тази цена е минимална, определена е от 
лицензиран правоспособен оценител. Ами аз ако бях такъв, нямаше да наемаме. 
Аз ще казвам цената, както вие предлагате и аз ще нося отговорност. 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Тоест да разбирам, че вие си наемате оценителите, вие 
сключвате договори с тях. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Да. 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Тука нямаме инвестиционни намерения в тази точка? 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Не, в никакъв случай. 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Разбрах. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Но ще се радвам, ако се появи и ако е някой от вас още 
повече ще се радвам, защото ще направите нещо хубаво. 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Ама така мислите ли, че е нормално 33,67 лв. на квадрат, 
на пъпа на Смолян? 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Ще се явите ли вие, г-н Сабрутев? 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Аз лично нямам интерес. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Защо? Нали е толкова изгодно? 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Защото Смолян от шест години върви назад и не е 
интересен за инвестиции, затова. Ако беше 2011-та, може би щях да се явя. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Вие по-рано инвестирахте, пък сега не. 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Инвестирах, но сега не ми е интересен. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Въпросът е, пак казвам на всички, ще се обадите на други 
хора, които имат. Това е минимална цена. Ще има търг и дано да се явят. 
СТЕФАН САБРУТЕВ: И за вас е нормално да стартираме от 33,67 лв.? 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Според вас ще се намери някой да го купи всичко това? 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Ще се намери, разбира се. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Да видим кой ще се намери. Дано да бъде така. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви, г-н Сабрутев. Г-н кмете, да. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Докато не пробваме, няма да разберем.  
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Други желаещи колеги? Въпроси, становища, 
изказвания, съображения? Имате думата, г-н Безергянов. Заповядайте! 
АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Уважаеми г-н председател, уважаеми г-н кмет! Много 
внимателно слушах изказването на колегите, но те само акцентират върху цената 
за земята. Ние продаваме в едно и земя, и сграда. Малко ли са като начална цена 
сумите от приблизително над 300 хиляди и над 200 хиляди лева? Това за вас, ако 
са малко пари, смятам, че за Общината това са едни свежи пари, които ще 
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обезпечат бюджета и по някакъв начин, както каза г-н кмета, самата сграда ще има 
един добър стопанин. Ще има един добър външен вид, ще се инвестират пари, ще 
се отворят работни места. Тъй че не знам каква е толкова голяма драмата тука. Би 
следвало ние като общински съветници да пуснем тази процедура, пък да видим 
какво ще се случи. Няма нещо конкретно. Знаете, сградата е в много лошо 
техническо състояние, няма подходящи програми, по които може да се 
кандидатства и съответно да се получи така една добра визия на сградата. 
Изключително големи са средствата за ремонт. Относно оценителите, 
предполагам и съм сигурен, че това е процедура по Закона за обществените 
поръчки, обявено, сключен договор. В смисъл, всеки един оценител, който има 
необходимата правоспособност и отговаря на изискванията и условията на 
процедурата, може да се яви и съответно с надлежно представените доказателства 
и документи, които удостоверяват, че може да извършва такива оценки, да даде 
една реална пазарна оценка. Това е идеята. Благодаря! 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви, г-н Безергянов! Г-н Асенов. 
КИРИЛ АСЕНОВ: Аз много се съмнявам, че г-н Безергянов, ако неговото 
семейство има нужда от освежаване на бюджета, би извадил имот за продажба, на 
който земята да не бъде калкулирана. И много се съмнявам, че някой нормален 
човек, ако продава личния си имот, той ще продаде така имота, че да смята само 
сградата. Защото видиш ли, ще влезнат едни пари от нея и ще пропусне 
възможността да получи средства и за земята, която продава под нея. Така че аз 
смятам уточненията на колегата за несъстоятелни. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви, г-н Асенов. Други желаещи да вземат 
отношение? Г-н Филип Топов. 
ФИЛИП ТОПОВ: Колеги, аз съм взел отношение в комисиите. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Моля да си включите микрофона, г-н Топов. 
ФИЛИП ТОПОВ: Сега, по отношение на това, което преди малко се пошегувах и 
казах „ще си признаеш“. Извинявам се, аз го отправих към колежката Филипова, 
а не към кмета. Ако тя се е обидила от тази моя шега, моля да ме извини. Колеги, 
тази точка е доста сублимна. Тя се вкарва за втори или за трети път. Повторното 
вкарване на тази точка най-малко поставя на изпитание авторитета на Общинския 
съвет. Кара ме мен да се чувствам леко неудобно, не за първи път естествено. 
Значи приели сме едно решение, с което сме отхвърлили това искане. До кога ще 
се внася същия текст със същото предложение? Най-вероятно докато успеем да 
мотивираме останалите съветници да дадат необходимия глас, за да мине това 
предложение. Спирам се, уважаеми колеги, не от гледна точка, че съм против да 
се продава собственост, не че съм против да влизат средства в общинския бюджет, 
а по следните съображения, които съм ги изложил и там. Първо. В самата 
докладна записка за втори път се пише в текста „проявено инвестиционно 
намерение“. Попитах кой го е проявил това инвестиционно намерение. Сега 
беквокалистите малко по-тихо. Защо е важно да знаем все пак? След като сте го 
писали, че има инвестиционно намерение, то това не е дето се казва приумица. 
Някой е дошъл и е направил такова намерение. Защо трябва да знаем, уважаеми 
колеги, евентуално ако има такъв бъдещ инвеститор, добре дошъл е разбира се, и 
това също определя начина на моето гласуване. Ако изложим един имот да го 
продаваме без да има инвестиционно намерение, добре. Но при условие, че сте 
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посочили, че има такова, трябва да знаем кой ще дойде да го купи евентуално. Аз 
съм против, ако тази продажба се осъществи и се развие дето се казва, какво беше, 
лаборатория за кастрация на кучета и на котета. В момента се извършва такава 
дейност. Другото по-сериозно мое така въздържане е, защото наистина това е една 
емблематична сграда. Тази сграда е дето се казва, историята на развитието на 
Общинския съвет, на Община Смолян, на кметуването на различни хора, които са 
преминали тука. Там тази сграда може да се използва за много различни други 
неща. По отношение другото мое сериозно опасение. Аз не знам и не съм убеден, 
че тези пари, които наистина са малко, след като влезнат в бюджета, къде ще 
изтекат, изразът е точен, коя дупка ще запушим. И както изтекоха и парите по 
облигационния заем от 10 милиона. Още нещичко. Говорим за търг. Ами ние 
много добре знаем как се провеждат търгове в цялата страна. За съжаление, този 
ЗОП търпи сериозна необходимост да бъде поправен и актуализиран. И понеже 
уважаемия г-н кмет се смее относно моето предложение и съмнение за търговете, 
г-н кмете, явяват се трима кандидати, условията на търга са поставени така, но 
чисто формално основание двамата се „отсвирват“ и печели търга за който дето 
се вика, са направили търга и условията. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Това са сериозни обвинения вече.  
ФИЛИП ТОПОВ: По-нататък. Чета нещичко и приключвам. Това пък хептен ме 
кара да гласувам против тази докладна записка. На втората страница какво пише. 
„Сградата е компрометирана на места, а покривната конструкция е изгнила, 
налице са течове, дограмата е амортизирана..“ и т. н. При мен, когато покривът на 
къщата ми протече или дограмата се компрометира, аз гледам да я оправя, а не да 
я продавам.  
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви, г-н Топов. Имате думата, г-н кмете. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Аз леко съм втрещен, защото наистина този Общински 
съвет не знам какво правим. Значи наистина решението на Общинския съвет. 
Решава се този знаков имот, както е бил знаков и Пионерския дом. Но ако не беше 
продаден, сега щеше да е срутен. Но като казват, че може за нещо друго, направо 
нека да има и предложения. Значи догодина в бюджета на Общината отделяме 
половин милион и възстановяваме сградата и я правим еди-какво си. Това е ако 
наистина те боли за общината и искаш нещо да направиш. Давате предложения, в 
бюджета за догодина отделяме пари, за да се ремонтира и я правим, както казахте, 
за много неща. Вие сигурно имате идеи. Решението е на Общинския съвет. Аз 
твърдя и го казвам чистосърдечно, че няма абсолютно никаква измама в тази 
докладна. Цената не е малка. Аз лично наистина не вярвам, че някой ще я вземе 
на тази цена. Но инвестиционен интерес. Г-жа Цекова я няма за съжаление, аз не 
знам да има инвестиционен интерес. Но и не това е най-важното. Като е изгодно, 
всеки може да се яви. Явете се, купете я и я направете нещо. Миналата година се 
запали. Тя е гредоред. Пожарната има предписания. Добре, няма да я продаваме. 
Дайте конкретно предложение за бюджета догодина да влезнат пари и какво да я 
правим. Както казахте, имате много идеи. Споделете ги с всички. Вземаме всички 
решение. Общински съвет, не аз, аз нямам право да гласувам. И каквото решите. 
Съгласен съм, ако имате идея, да отделим пари от капиталовите разходи и каквото 
кажете да я направим. Но дайте предложения. Не „това не е хубаво да се продава“, 
„та това какво може да стане“, „ та в цяла България търговете са били 
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компрометирани“, та „юриста на Общината прави далавери“. Но да ви кажа, 
сградата в Мугла, която гласувахте и я предложихме за продан, появиха се 
няколко кандидати, дадоха я на най-високо спечелилия. Там няма какво. Който 
даде най-много пари и я купиха. Беше пред разпадане, но се надяваме, че който я 
е купил, честно казано не знам кой я е купил, не съм се интересувал, но са били 
няколко кандидати. И сега ще я направи нещо – дали хотел, дали каквото ще да е. 
Нали това е добре и за Мугла в крайна сметка? Ама кой я е купил? Не знам. И сега 
не знам кой я е купил. Нито съм имал идея кой ще я купи. Така че дайте да говорим 
наистина в интерес на общината. Няма да я продаваме, отделяме пари, защото 
наистина е на знаково място, ремонтираме я и каквото кажете, да бъде такова. 
Само че не виждам, Общината няма дейност, която да е там. Имало е вестник, вече 
няма вестник, както казах. Казвайте какво да я направим, да я ремонтираме, 
защото и от друга страна е срамота да седи на центъра на Стария център, на такава 
сграда да се запалва комина, да ходи Пожарна... Казвайте какво да правим. Вие 
решавате. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви, г-н кмете! Реплика на г-н Топов, тъй 
като той последен се изказа и след това г-н Сабрутев. 
ФИЛИП ТОПОВ: Г-н Мелемов, това мое изказване го направих наистина много, 
много рационално и много обективно. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Давайте предложения. 
ФИЛИП ТОПОВ: Предложенията ми са следните. Както беше писал д-р 
Кузманов, когато един управленец не знае какво да се прави, той търси хора, които 
знаят и разбират и могат да го направят дето се казва като експертно предложение. 
Понеже в момента наистина държите на някакво предложение, първото, което 
бихме могли да направим е да пуснем едно публично обсъждане сред 
обществеността относно конкретната сграда, какво хората на Смолян желаят да 
се прави по тази сграда. Как виждат те евентуално развитието на емблематичния 
Стар център и в обсега на Стария център тази сграда? По-нататък. Как евентуално 
хората биха реагирали, ако там се извършва някаква друга дейност и прочие? След 
това публично обсъждане би могло да се търсят такива варианти. Второто ми 
предложение. Да се намерят средства по най-бързия начин, в зимния сезон сме, 
поне покривът да може да бъде поправен. Защото ние сме стопани в момента на 
повече от 2/3, даже 3/4 на тази съсобственост. И може да се направи това нещо. И 
още нещичко. Когато в докладните записки хората, които ви ги готвят, пише „има 
проявено инвестиционно намерение“, поне на комисиите кажете кой е. Второто, 
което е. Ако няма, въобще не го пишете този израз, защото наистина създава 
някакво чувство на скрито-покрито. Извинявам се, пак казвам най-отговорно и на 
колегите съветници, и на журналистите, и на хората в общината. Лично моето 
мнение е, че тази емблематична сграда може да се превърне в един чудесен музей 
на развитието на общината като окръг и т. н. Второто нещо, което е. И вашата 
история ще може да бъде сложена там, г-н Мелемов. Другото, което е. Защо до 
сега толкова проекти минаха, по „Красива България“ и други неща, не 
помислихме за тази сграда? 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря, г-н Топов! 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Г-н Топов, аз казах конкретни предложения, вие пак 
станахте и дадохте задачи на много народ. Вие затова сте общински съветник, 
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направете си проучване, питайте. Имате 200 и колко избиратели. Попитайте, 
знаете ги поименно, сигурен съм. Питайте ги да ви кажат какво предлагат. Вие 
дадохте задача да се намерят от някъде пари. Няма такова чудо от някъде да се 
намират пари. Пак казвам. В София продадоха телефонната палата, купи я 
бизнесмен, ще прави музей. Купете я и я направете музей. В крайна сметка 
общината има други дейности преди всичко. Имаме и музей, но по-важното е 
инфраструктура, по-важно е благоустрояване. Вие пак дадохте задачи. Вие 
намерете пари, пък друг да направи проучване. Направете го това обсъждане. 
Общински съветник сте. Иначе то си губи смисъла Общинския съвет по този 
начин. Правите обсъждане с хората и намирате от някъде пари. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Г-н кмете, реагират много съветници. И г-н Сабрутев 
за реплика. След това ще ви дам думата по какъв въпрос? Процедурен или не? 
Изказване. Г-н Хаджихристев вдига ръка, и г-жа Каменова. Слушам ви, г-н 
Сабрутев. 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Г-н Мелемов, слушайки ви така в разискванията, стигнах 
до няколко извода. Потвърждават се моите мисли и моето виждане, че вие не 
четете докладните записки. Одеве ви попитах има ли инвестиционно намерение, 
вие или ме излъгахте, или не сте я чели. Два варианта, няма трети. Тука пише, 
чета: „Във връзка с проявено инвестиционно намерение и съгласно чл. 35, ал. 1..“ 
и т. н.  
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Да отговарям ли или има още въпроси? 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Имам въпроси, но и предложения. Значи или едното, или 
другото. Ако нямате, може би не трябваше да го пишете, както каза и г-н  Топов. 
Правя конкретно предложение. Да оттеглите точката и по време на разискванията 
на Бюджет 2018, поемаме ангажимент да дадем предложение, да включим и сума, 
с която да се ремонтира сградата или да търсим европейско финансиране, защото 
г-н Топов е прав, доста европейски програми минаха. Просто визията на 
Общината не е била да се съхрани тази сграда и не са виждали нито за какво ще я 
ползват, нито са знаели как да я разградят. Тя се намира на първа линия, на пъпа 
на града, както казвам, и сигурно в момента грози, както забелязвате нашия град. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Г-н кмете, извинете, само да уточня. Предложението 
за оттегляне не е предложение за отпадане и отлагане, така че имате думата. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Първо, наистина имам намерение, тука не трябва да 
пише „инвестиционно“, защото аз не знам да има, ще питам г-жа Цекова, но от 
тук нататък не трябва да има имена на хора, защото много лично приемате. 
Важното е дали е законосъобразна докладната. Дали е Иван, а вас това винаги ви 
интересува, Петкан, мен това не ме интересува и не знам да има инвестиционно 
намерение. Така. Няма да я оттегля. Вие си вземете решение. Явно няма да се 
продава, но искам като коментираме, както казвате за бюджета, освен за 
„Журналиста“, да коментираме и Младежкия дом, и там средства трябват. Защото 
наистина са изпразнени от съдържание тези сгради. И аз пак не мога да разбера, в 
крайна сметка винаги има търг или конкурс. Какво е притеснението? Ако е ниска 
цената, ще се явят и ще я купят и ще стане нещо хубаво. Затова казвам, защото е 
много важно, като предложите пари, да кажете какво да има там. Не само да се 
ремонтира, а какво ще е съдържанието вътре. 
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ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря, г-н кмете! Превръщаме го в диалог, да. Г-н 
Сабрутев, моля за краткост. 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Да, всички предложения, които давате, имат търг, ама дано 
търговете не са като този за пелетите, който сте провели шести месец, защото там 
явно има големи разминавания. Дано не са така, защото г-н Топов беше прав. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Добре. Ето това са вече празните приказки. 
(Стефан Сабрутев, от място: А, не са празни.) 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Има КЗК, има други институции. Нямаме досега 
обществена поръчка, която да е паднала. Имате правата. Ако търга, за който 
казвате, има дефекти, има толкова институции, които могат да развалят търга. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Г-н кмете, благодаря ви! 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Иначе са едни празни приказки. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Г-н Хаджихристев за кратко, след това г-жа Каменова, 
след това г-н Иванов. 
КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: Явно, че с тази сграда и в социалните мрежи много 
хора споделиха мнение. Наистина тя е емблематична и се намира на пъпа на града. 
В годините още, когато е продадена 1/3 от сградата, още тогава е станало ясно, че 
тази сграда никой не й обръща внимание. Но аз не съм съгласен и ще гласувам 
въздържал се тази сграда да бъде продадена, без да знаем какво ще стане с нея. 
Затова аз имам едно предложение. Тоест първо въпрос и предложение. 
Предлагано ли е на някои държавни институции да я вземат тази сграда, да я 
отремонтирам и да бъде административна сграда? 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Не. 
КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: А защо? Знаем как преди години Кадастъра търсеше 
място да строи сграда. Ето удобна сграда за Кадастъра, МРРБ да дадат пари, да я 
направят и да стане административна сграда. Други институции има, които се 
появяват, търсят сгради, търсят канцеларии. Но аз не съм съгласен на Стария 
център тази сграда, която е от 1951-ва година, там може би от сега хората, които 
са женени, 50 % са си сключили гражданските бракове там, имат снимки, и 
изведнъж да се появи някой, който да сложи гащи и чорапи да продава. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви, г-н Хаджихристев! Имате думата, г-н 
кмете. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: След всичко това, аз много се радвам, че има записи, че 
ще го пуснем, оттеглям точката заради това, че всички се обединихте, че до нова 
година ще бъдат гласувани пари в следващия бюджет и ще стане ясно какво трябва 
да я правим тази сграда. Няма проблем.  
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви, г-н кмете. Уважаеми колеги, дискусията 
е към края си, тъй като кмета оттегли. Г-жо Каменова, имате думата. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Независимо, че я оттегля, няма да взема отношение по 
съществото. Аз подкрепям предложението на кмета. Той има доблестта да каже, 
че не знае за инвестиционното намерение, това не е толкова важно. Същественото 
обаче, което искам да кажа тук, вече поставям под съмнение къде се намирам. 
Очаквам от общинските съветници отговорно отношение. Отправянето на лични 
обиди, закани и подозрения в манипулиране на търгове, ще моля да се въздържат 
колегите да ги отправят в бъдеще. Това, което чух преди малко, да не кажа, че е 
съставомерно от гледна точка на Наказателния кодекс. 
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ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви, г-жо Каменова. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Аз се радвам, че поеха ангажимента вече. Г-н 
Хаджихристев, Сабрутев и Топов поеха ангажимента тази сграда да не остане в 
това състояние, да дадат предложения и да се реши въпроса. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Нека да чуем общинския съветник Стоян Иванов, 
председател на бюджетна комисия. Слушаме ви, г-н Иванов. 
СТОЯН ИВАНОВ: Г-н кмете, трябваше да ни изчакате и ние да се изкажем, тогава 
да оттегляте докладната. Вижте за каква аномалия става въпрос. Продажбата на 
тази сграда, тя е включена в Програмата за разпореждане с общинска собственост. 
Тя е включена в приходната част на бюджета. Приходите от продажбата на тази 
сграда ние сме гласували къде ще бъдат насочени. Г-н Топов казва като 
облигационния. Ами как като облигационния? Всички ние сме гласували за какво 
ще се разходват приходите от тази сграда. Същото се отнася и за парцела до 
„Христо Ботев“, същото се отнася и за Младежкия дом, същото се отнася и за 
общежитието в Райково и за всичко онова, което сме приели като програма за 
разпореждане с общинска собственост. Как може сега да се чудите? Вие сте 
гласували преди няколко месеца за продажбата на тази сграда и за какво ще бъдат 
разходвани средствата. Все едно се намираме в театър на абсурда. И затова аз ви 
моля, г-н кмете, направете обратната стъпка, да гласуваме и да вървим напред. 
(От залата: Реплика.) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви, г-н Иванов. Уважаеми колеги, моля ви! 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Трябва да отвърна. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Моля ви, г-н Сабрутев! Г-н кмета след изказването на 
Стоян Иванов. Г-н кмете, имате думата. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Абсолютно прав сте, г-н Иванов, но в този Общински 
съвет ще е така. Сега казват тази сграда не трябва да се продава, след два месеца 
ще казват защо няма продажби в общината. Така че така ще се обясняваме. Един 
път защо продаваме, после защо не сме продали. Но във връзка с всичко, което се 
изговори, аз наистина ще оттегля тази точка. 
(От залата: Не, защо?) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Моля ви, не реагирайте така от място. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Защото поеха ангажимент, че ще има предложения от 
къде да се намерят пари, както каза г-н Топов, и какво да се случи там. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Г-н Сабрутев, моля ви за краткост, по процедура. 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Г-н Иванов, реплика към г-н Мелемов. Пред мен е 
Годишната програма за продажба на всички имоти, които вие, г-н кмете, сте 
предложили и чета. „Т. 10, на 10-ти ред: „Поземлен имот, цитирания, 500 хиляди 
лева; т. 8 от втория ред – 350 хиляди. Тоест за двата имота, които вие предлагате, 
сте очаквали да постъпят 850 хиляди лева. В докладните виждам оценки за 384 и 
за 193, които грубо правят 570 хиляди лева. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Точно, ще се явят много кандидати и ще се качи цената. 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Как направихте това Приложение № 20 към бюджета и 
изведнъж 300 хиляди се изгубиха? Ние не сме против да се продаде. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Но за милион. 
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СТЕФАН САБРУТЕВ: Има няколко параметъра. Първо, оценката да е реална. 
Второ. Да се знае за какво ще се ползва. Утре публичен дом някой може да 
направи и вие ще му разрешите, така ли? Или казино да кажем? 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: То и на магистралата може да направи публичен дом. 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Може разбира се. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Уважаеми колеги! 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Ама вие както сте тръгнали, значи така ще се случи. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Не, вижте. Тука… 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Г-н кмете, моля ви за кратко. Благоприличието е 
основното нещо, което ни държи тука, уважаеми колеги. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Нека да му отговоря. Значи един път го казах и ще го 
повторя. Има оценител лицензиран. Всичко друго, което си говорим… Аз не 
оценям имоти. 100 пъти ще го повторя. Има лицензиран оценител. Само той има 
право да оценя. Тука какво говорите вие, той е човекът, който прави оценката и 
си застава зад нея с име и с лиценз. Така че не виждам колко пъти ще говорим 
едно и също. 
(Михаил Генчев, от място: Г-н председателю, процедурата.) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Г-н Хаджихристев, имате думата. 
(Кирил Хаджихристев, от място: Реплика.) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Реплика на кого? 
КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: На г-н кмета. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Заповядайте! 
КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: Тъй като г-н Мелемов каза, че вижда в нас хора, 
които ще намерим пари и ще дадем предложения. Общинските съветници не са 
тези, които стопанисват и управляват общинското имущество. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: А кой? 
КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: Възложено е на администрацията, чрез решение на 
Общинския съвет. Аз никъде не съм казал, че ще намеря институция, която да 
вземе тази сграда. И казвам пак, не съм против да се продава. Не съм против да се 
продава имущество, за да може да се попълва бюджета. А защо не предлагате да 
речем детската градина в Устово за продажба? 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Защото работи. 
КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: Не знаете, че има детска градина, която не работи? 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Ами предложете я, ще я включим. Какъв е проблема? 
(Откъслечен смях в залата.) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви. Г-н Генчев вдигаше ръка по процедура. 
(Михаил Генчев, от място: Моля процедурата да се спазва.) 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Все опираме до едно и също. Пак казвам. Има 
лицензиран оценител. Тука вие разбирате повече. Кажете на каква цена да я 
предложим и да я предложим. Ако се продаде, ще се окаже, че сте прави. Ако не 
се продаде, ще се окаже, че само искате да пречите. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви, г-н кмете. Уважаеми колеги, моля ви, не 
превръщайте дискусията по т. 8 в диалог с присъстващите представители на 
администрацията. Имате думата, г-н Топов. Моля за внимание, колеги. 
ФИЛИП ТОПОВ: Уважаеми г-н председател, правя реплика на изказването на г-
н Иванов, защото спомена моето име и понеже трябва да сме конкретни, вече сме 
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октомври месец. Предстои разработване на бюджет 2018. Много моля още от сега, 
г-н кмете, възложете на финансово-икономическата дирекция, на заместник-кмета 
с ресор да следи и да контролира бюджета, наближава срокът, когато трябва да 
бъде разработен този проект за бюджет. Наближават отново сроковете за 
публични обсъждания и там се надяваме да намерим начин как да вкараме в 
бюджет 2018 параграф за тази сграда. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Да отговоря все пак на г-н Топов. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви, колеги. Този диалог излиза вече от 
рамките на нашия правилник. Имате думата, г-н кмете. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Значи основният приход на Общината е от данък сгради 
и от продажба на имоти. Данък сгради по селата, на една къща данъкът е 10 лева 
на година. На апартамент в града е 100-120 лева на година данъка. И другото е 
продажба на имоти. Значи ние за догодина, ще се подготвят както казахте, и те 
слушат, ще подготвят и ще имаме капиталови разходи половин милион да речем 
за 2018-та. Ами тези капиталови ще станете, г-н Топов, ще кажете дайте да ги 
дадем за „Журналиста“. Няма да е за път в еди-кое си село, нека да бъдат за 
„Журналиста“. Добре. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви, г-н кмете. Въз основа на твърденията на 
вносителя и неговата ясна воля, потвърдена двукратно, точка 8 – докладна записка 
за продажбата на „Журналиста“, използвам гражданското наименование, е 
оттеглена. Не гласуваме и прекратяване на разискванията по тази причина.  
 
ПО ДЕВЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Продажба на имот № 10 в 
околовръстен полигон на с. Горово, община Смолян, ведно със сграда - 
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 публичен търг с тайно наддаване. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Уважаеми колеги, точка 9. Докладна записка от кмета 
на общината относно продажба на имот № 10 в околовръстен полигон на с. 
Горово, община Смолян, ведно със сграда - 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 
публичен търг с тайно наддаване. Имате думата, г-н кмете. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Те са подобни. Може би пак ще кажат, че няма смисъл, 
че това трябва да се запази, така че не виждам какво ще добавя. Имот в Горово, 
който отдавна не се използва. Но пък както преди пет години Гавазов стана и каза 
„Училището в Белев дол ще работи и не трябва да се продава“, като гледам 
сегашния Общински съвет е малко по-инат в това отношение. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Моля ви да не правите обобщение. Има дискусия. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Не виждам какво да добавя. Няма да добавям нищо. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Има дискусия, която ще протече по законоустановен 
начин. Откривам дискусия, уважаеми колеги, по т. 9. Има ли желаещи да се 
изкажат? Г-н Генчев. 
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МИХАИЛ ГЕНЧЕВ: В докладната записка е посочено, че е отпаднало 
предназначението на тази сграда и затова предлагаме тази сграда да се продаде. 
Това е единствената сграда общинска собственост, която при цялото си 
съществуване е използвана като място, където се разполага кметството на селото. 
Дали като кметство, дали като кметско наместничество или както и да е. Със 
закриване на кметските наместничества, без да коментираме защо и как и поради 
какво, се смята от вносителите, че е отпаднало предназначението на тази сграда. 
Аз категорично казвам, че предназначението на тази сграда не е отпаднало. 
Следващо ръководство на общината може да дойде и може да възстанови 
кметските наместничества и тогава следващия кмет какво ще мисли? Къде да 
настанява кметския наместник на Горово и как да решава проблема с приемането 
на едно кметство, което би трябвало да съществува. По закон те са обезпечени 
кметските наместничества и трябва да съществуват. Това, че ние взехме тука едно 
решение, още тогава реагирах, съвсем неправилно, не значи, че трябва да се 
лишаваме от собствеността, която някога може да влезне в действие и да бъде 
необходима на Община Смолян. Категорично против тази продажба. Плюс това, 
това е сграда, която е публична общинска собственост. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Значи в бюджета за догодина да вкараме едни пари и да 
я ремонтираме тогава. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви, г-н Генчев. 
(Михаил Генчев, от място: Дай да продадем тогава и кметството и кмета и да 
нямаме нищо и нищо да не правим.) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Г-н Генчев! 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Вие бяхте силни в продаването. Ние продаваме само 
отпаднала необходимост. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Г-н Генчев, чухме вашето мнение. Г-н кмете, такова е 
мнението на общинския съветник. 
(Михаил Генчев, от място: Дайте да продадем и общината и да се махнем и 
ние…) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Уважаеми колеги, други становища, въпроси и 
изказвания? 
(Михаил Генчев, от място: …/не се чува/. Стига си се връщал назад!) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Г-н Сабрутев, имате думата. 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Уважаеми г-н кмете, уважаеми г-н председателю! Аз ще 
се върна на самата оценка на лицензирания оценител. Земя продаваме на 5 лева на 
квадрат, на 5 лева, да го кажа пак, сграда на 85 лева на квадрат. Мислите ли, че е 
нормално това нещо? Та дори и да е в Горово. Значи в общината, в сметките на 
Общината ще постъпят 5 800 минимум казвам. Това са смешни цени. Четете ги 
тези оценки, давайте напътствия на хората, които вършат работа. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Аз не съм специалист като вас по недвижими имоти. 
Като е евтино, то ще има търг. В Мугла имаше търг, дадоха по-висока цена с 4 
хиляди. От 18 отиде на 22 хиляди. И край! 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря, г-н кмете. Желаещи да се изкажат, 
уважаеми колеги? Не виждам. Прекратяваме разискванията. Моля общинските 
съветници, които са съгласни, да гласуват. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 22, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 



Протокол № 30/06.10.2017 г. 

  

44 

 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: С 22-ма „за“, без „против“ и „въздържали се“, 
прекратихме разискванията. Уважаеми колеги, гласуваме поименно проекта за 
решение основно предложение. 
 
Поименно гласуване на проекта за решение по т. 9 от дневния ред: 

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

 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Моля, обявете резултата. 
(Виолета Бояджиева: 13 „за“, „ против“ 6, „ въздържали се“ 3.) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: 13 „за, „против“ 6, „въздържали се“ 3. Проектът за 
решение не се приема. 
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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, т. 2 и ал. 2 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация прие 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

№ 592 
 
Не приема проекта за решение по докладната записка относно продажба на 

имот № 10 в околовръстен полигон на с. Горово, община Смолян, ведно със сграда 
- 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 ДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Продажба на вещ, собственост на 
Община Смолян, 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, от нашия дневен ред. 
Докладна записка от кмета на общината относно продажба на вещ, собственост на 
Община Смолян, чрез публичен търг с тайно наддаване по реда на Закона за 
общинската собственост. Имате думата, г-н кмете. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Няма какво да добавя по тази докладна записка. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Ясни са нещата. Тука и становищата на комисиите са 
положителни. Моля за дискусия, колеги. Има ли желаещи да се изкажат? Не 
виждам. Прекратяваме дискусията. Моля общинските съветници, които са 
съгласни, да гласуват. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 22, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: С 22 „за, без „против“ и „въздържали се“, прекратихме 
разискванията. Гласуваме поименно, уважаеми колеги. 
 
Поименно гласуване на проекта за решение по т. 10 от дневния ред: 

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

 
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. 10. 
 

Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на Кмета на 
Община Смолян – НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ, на основание чл. 35, ал. 1 и 
чл. 41, ал. 2, чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл. 39, 
ал.1 и чл. 66, ал. 2, т. 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и 
разпореждане с общинско имущество и чл. 21, ал. 1, т. 8, т. 12 и ал. 2  от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация прие 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

№ 593 
 
1. Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – 

общинска собственост за 2017 година, приета с Решение № 346/16.12.2016 година 
на Общински съвет – Смолян в Приложение № 1 – Разпоредителни сделки на 
основание чл. 35 от Закона за общинската собственост – продажба на имоти и 
вещи – частна общинска собственост както следва: 

• Хоризонтална цилиндрична цистерна – 9070 литра,  заведена като 
резервоар – 10 м3 в баланса на Община Смолян по сметка 2049 – Други 
машини и съоръжения. 

 2. Приема справедлива пазарна стойност за хоризонтална цилиндрична 
цистерна – 9070 литра,  заведена като резервоар – 10 м3 в баланса на Община 
Смолян по сметка 2049 – Други машини и съоръжения, като първоначална цена в 
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публичния търг с тайно наддаване в размер на 1420 лева (хиляда четиристотин и 
двадесет лева), без ДДС.   

3. Възлага откриването на процедура за продажба чрез публичен търг с тайно 
наддаване на гореописаната вещ – частна общинска собственост. 

4. Упълномощава Кмета на Община Смолян да извърши всички необходими 
процедури по подготовката и провеждането на публичния търг с тайно наддаване, 
да утвърди спечелилия участник и след заплащане на цената да подпише договор 
за продажба. 
 
ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Отдаване под наем на 
помещение 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 11, уважаеми колеги. Докладна записка от кмета 
на общината относно отдаване под наем на помещение частна общинска 
собственост, чрез публичен търг с тайно наддаване по реда на ЗОС. Имате думата, 
г-н кмете. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Няма какво да добавя. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Откривам дискусия, уважаеми колеги. Желаещи да 
вземат отношение? Не виждам. Прекратяваме разискванията. Моля общинските 
съветници, които са съгласни, да гласуват. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 22, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: С 22 „за“, без „против“ и „въздържали се“, 
прекратихме разискванията. Гласуваме проекта за решение основно предложение 
поименно. 
 
Поименно гласуване на проекта за решение по т. 11 от дневния ред: 

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

 
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. 11, уважаеми колеги. 
 

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 

№ 594 
 
І. Дава съгласие Кмета на Община Смолян да отдаде под наем чрез публичен 

търг с тайно наддаване 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 един квадратен 
метър при отдаване под наем на общински имоти т. 9 – Производствени дейности 
и услуги на населението, втора зона (за селища с население до 100 жители - 
намаление с 50 %) или 0,60 ст. за един кв.м., както следва: 

1. Общински имот – Помещения с обща 145,50 кв.м. за производствена 
дейност, разположени на I – ви етаж в имот № 1, околовръстен полигон на  с. 
Букаците, актуван с Акт за частна общинска собственост № 841/11.02.2005 г. 
вписан в сл. по вписванията с № 124 том II Н.Д. 352, № 458/16.02.2005 г. 

ІІ. Възлага на Кмета на Община Смолян да извърши всички необходими 
процедури по подготовката и провеждането на публичния търг с тайно наддаване, 
да утвърди спечелилият участник и да сключи договор за отдаване под наем за 
срок от 10 (десет) години.  
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ПО ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Отдаване под наем чрез 
публично оповестен конкурс по реда на Закона за общинската собственост на 
поземлен имот публична общинска собственост с идентификатор 67653.1.669 
по кадастрална карта на гр. Смолян. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Точка 12. Докладна записка от кмета на общината 
относно Отдаване под наем чрез публично оповестен конкурс по реда на ЗОС на 
поземлен имот публична общинска собственост с идентификатор 67653.1.669 по 
кадастрална карта на гр. Смолян. Имате думата, г-н кмете. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Това е точката, за втори път се вкарва, за паркинга на 
„Студенец“. Тука поне има история, няма как да се каже, че е можело така, че е 
можело онака. Сега се казва, че тази цена пак е малка. Преди две години имаше 
конкурс, спечели го, даже на по-ниска цена, до колкото си спомням, издържа 
половин месец и се отказа победителя в конкурса. Така че тука поне има история 
и е ясно дали тази цена е малка. В никакъв случай не е малка. Аз даже пак се 
притеснявам, че на тази цена няма да има желаещ. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви, г-н кмете. Уважаеми колеги, 
положителни становища на постоянните комисии. Откривам дискусия, имате 
думата. Г-жа Екатерина Гаджева, след това г-н Топов. 
ЕКАТЕРИНА ГАДЖЕВА: Уважаеми г-н кмет, уважаеми г-н председател! По 
време на комисиите разискването беше в друга посока, дори че цената е висока. 
Тъй като цената е целогодишна, а 1 000 лева за неатрактивните месеци е висока 
цена. В последствие пък съвсем основано на фона, че цената е висока и няма да 
има кандидат, отново беше отхвърлена докладната. Затова анонсирайки я в 
настоящата комисия, предложих да раздадем на съветниците по една лопата и на 
смени да чистим паркинга. Защото както сме вече 6-ти октомври 2017 г., докато 
умните се наумуват, ще изгубим времето, в което да проведем процедура и да 
изберем изпълнител на тази дейност. Знаете кога започва сезона на Пампорово, в 
началото на декември. Тоест на 8 декември вече е активно. Имаме по-малко от два 
месеца да изберем изпълнител. Включително и с процедурите по обжалване. Ние 
почти реално вече нямаме време да умуваме. И наистина ще дойдем до момента с 
лопатите, защото май ще ни приляга повече, от колкото разсъжденията. А пък 
искам да ви кажа, че лично ние бая неща саботирахме, които са в ущърб на 
всичките граждани и то личи. Но ако саботираме и сезона на Пампорово, защото 
този паркинг пред „Студенец“ знаете къде е и колко основен е за курорта, мисля 
си че вече ще провалим визията на града и в национален мащаб. На мен това лично 
много ще ми тежи като съветник да стана причина да се блокира сезона на 
Пампорово. И ми е много интересно кой и защо би имал интерес това да се случи. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви, г-жо Гаджева. Уважаеми колеги, г-н 
Топов. Имате думата. 
ФИЛИП ТОПОВ: Колеги, аз съм вземал отношение по тази точка и при 
предишното й внасяне и на комисиите. В момента ще взема само да коментирам 
конкретни неща, посочени в самата докладна записка. Ще ви кажа защо ще се 
въздържа отново по тази точка. Първо. В докладната записка е записано „изтеклия 
срок на договора“. Този договор кога е бил сключен? С кой е бил сключен? Кога 
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е изтекъл този срок? Много важно. Защото ако този срок е изтекъл примерно 
преди 10 месеца, приказките на г-жа Гаджева се явяват малко нонсенс. Защо сме 
чакали зимния сезон? Тази информация за мен е важна. При изтекъл срок 
примерно преди много време, защо …? Изразът е „бездействие“, колкото и 
колегиално да се опитвам да намеря друг. По-нататък. Самото решение обаче 
малко повече ме притеснява мен от чисто юридическа гледна точка. Тука се касае 
за един имот с цялата площ 6 739 кв. м., а ние сме записали, че отдаваме реално 
използваната площ и т. н. – 2 350 кв. м. По какъв начин се прецени, че това е 
реалната площ? По какъв начин ние гарантираме, че бъдещия наемател няма да 
ползва и останалите четири декара и как ще ползва? Няма конкретика по 
отношение на тази реална площ и евентуално, ако го приемем, областния 
управител вероятно ще го върне да го конкретизираме, аджеба какво отдаваме от 
тези 6 декара и 700 квадрата. По-надолу, което лично мен доста ме смущава. И 
понеже сме на тема евентуално конкурси и търгове, моля почитаемите общински 
съветници да прочетат по-внимателно в т. 2.2: „Участниците да представят 
Програма за поддръжка и стопанисване на обекта, включваща най-малко 
следното…“. Условия, които наистина могат да бъдат нагласени. По-нататък. 
„Поставяне на осветление…“ 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Аз не мога да разбера за какво има комисии. Да ги 
забраним тези комисии. 
ФИЛИП ТОПОВ: Това съм го изговорил, г-н кмете. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: И вие очаквате, че аз мога да отговоря кога е бил 
прекратен договора, колко квадрата? 
ФИЛИП ТОПОВ: Явно, че за вас комисиите не са ви важни. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: На вас са важни. Там питайте тези неща. Само чакате от 
мен.. Много добре разбирате, че аз няма да знам кога, колко квадрата е имота…? 
ФИЛИП ТОПОВ: Николай, моля те! 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: И аз ти се моля!  
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Моля ви!  
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Затова има комисии, задавай си въпросите там! 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Моля ви, този диалогов режим не е полезен за никой.  
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Аз не виждам за какво има комисии. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Нито публиката, нито общинските съветници могат да 
разберат за какво става дума в разговора. Това не е обсъждане! Уважаеми колеги! 
ФИЛИП ТОПОВ: Много ви моля! 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Постоянните комисии и заседанието на Общинския 
съвет са места, на които говорят първи общинските съветници. Имате думата, г-н 
Топов. 
ФИЛИП ТОПОВ: Сега ме провокирате да кажа още нещо, което нямах намерение 
да го кажа. Тези условия – осветление на паркинга, целогодишно почистване на 
стълбището, поддържане и снегопочистване, както прилежащите площи към него, 
продължавам, включително подхода-стълбище от паркинга за главния път, 
навесът там, който е на Пампорово. Какво ще правим там? Още нещо. Затова не 
исках да ви го кажа. Смейте се! 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: То цирк стана. 
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ФИЛИП ТОПОВ: По-нататък. Ще осигурят охрана. Тази охрана, денонощна 
охрана, трябва да пребивава през зимата в някакво помещение. Кой ще плаща този 
ток? Какво осветление? Общината ли ще го плаща? Значи това е много важно 
условие. Дали сме примерно този паркинг за тази цена, но ако Общината плаща 
тока, може да се окаже, че наистина сме на загуба, не на печалба. В тази връзка ви 
моля, нека да са по-прецизни докладните записки. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви, г-н Топов. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Трябва да отговарям аз все пак. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Ако желаете, можете да вземете думата. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Значи този път няма да я оттегля, но е хубаво, пак казвам, 
че всичко се записва. Има паркинг, има цена. Ако наистина искахте да имате 
отговори на тези въпроси, на комисиите си ги задавате, специалистите всичко ще 
ви го кажат. Но вие решавате тука на сесията и да почнем сега: Ами колко 
квадрата? Аз да кажа: Не знам. Не знам колко квадрата е.  
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Г-н кмете, този коментар по отношение на комисиите 
не е необходим от ваша страна. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Затова искам тука да кажа това. Ако отхвърлим тази 
докладна, какво се случва? В крайна сметка в личен план нищо, но на курорта 
Пампорово ще е много сложно, защото тук има хора, които са бивши полицаи, 
знаят събота и неделя какво е на Пампорово. И ако няма паркинг, ще стане още 
по-сложно. Така че всеки си носи отговорността. Аз съм я предложил, общинските 
съветници решават. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви! Г-жа Каменова, след което сигурно за 
разяснение вдига ръка и г-жа Аръчкова. Ще й дадем думата и на нея. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Да, защото разискванията минават в една друга плоскост. 
Очевидно г-н Топов използва микрофона, за да направи реклама колко добър 
юрист е, но му напомням, че по Закона за адвокатурата, и рекламата, и 
саморекламата са забранени. Така или иначе становищата на комисиите са 
положителни и ще моля колегите, когато имат каквито и да е било съображения 
по законосъобразността на докладните, да ги изразяват в комисиите. Иначе 
остават безпредметни. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Уважаеми колеги, моля ви за едно нещо!  
(Филип Топов, от място: Реплика.) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Не бива да забравяме, че общинските съветници в 
комисиите и в залата на заседание на Общинския съвет са в пълното си право във 
всяко едно отношение, с максимални подробности, по тяхна преценка да 
обсъждат въпросите. Моля ви! Не отправяйте препоръки към колегите си, равни 
на вас по отношение на това къде и какво да правят. Това е извън добрия тон. 
(Славка Каменова, от място: Има предложение.) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Имате думата, г-н Топов. 
ФИЛИП ТОПОВ: Значи страшно много уважавам г-жа Каменова и като юристка, 
и като дама. Дамите много ги уважавам. 
(Смях в залата.) 
ФИЛИП ТОПОВ: Ако г-жа Каменова идваше на комисиите, щеше да чуе какво 
съм казал там. 
(Салих Аршински, от място:  Г-н Кръстанов, процедура.) 
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ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Да. Уважаеми колеги! 
САЛИХ АРШИНСКИ: Процедура. Г-н председател, моля да спазите правилника. 
Не мисля, че от микрофона на общински съветник може да се оправят сексиски 
изказвания по отношение на дамите. Моля да спазвате Правилника и да налагате 
санкциите съгласно Правилника. 
(Филип Топов, от място: И мъжете ги харесвам.) 
(Смях в залата.) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Моля ви се!  
САЛИХ АРШИНСКИ: Няма да влезна в тона на г-н Топов. Това ми е под нивото.  
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Колеги, да спрем този диалог! 
САЛИХ АРШИНСКИ: Няма да влезна в тона на г-н Топов, това ми е под нивото. 
Просто ще ви помоля да прилагате правилника, за да има ред. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Прилагам правилника по всички възможни начини, 
както забелязвате. Даже правя неща, които понякога сам не одобрявам, като 
примерно да съветвам умни и интелигентни, достопочтени хора с най-добри 
намерения и доказани възможности. Моля ви, много сериозно, много задълбочено 
да правим дискусията, защото наистина паркинга на Пампорово си е нещо, което 
си е много важно. Тъй като от много дълго време г-жа Венера Аръчкова вдига 
ръка, като заместник-кмет и експерт в случая финансов, ще трябва да я чуем. Моля 
за краткост само. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Уважаеми г-н председател на Общинския съвет! Съвсем 
кратка ще бъда. Г-н Мелемов не е присъствал на комисии, но аз и г-жа Мариана 
Цекова сме присъствали на комисиите. Въпросът за паркинга беше поставен и тя 
отговори съвсем категорично. Имотът представлява 6 хиляди и толкова квадратни 
метра, от тях 2 хиляди и колко квадратни метра е площта, която е паркинг. 
Останалото е дере и е неизползваема част. Има запис на комисията. Относно 
условията, които са. Това са условия примерни, които да бъдат включени в 
конкурсната документация, че фирмата, която наеме този паркинг, има го също 
на запис от комисии, ще бъде задължена да има поети ангажименти, да изчисти 
стълбищата, да изчисти и да осигури осветеност и почистеност на паркинга. За да 
може тя самата да си го ползва и да ги отдава под формата на паркоместа. А 
паркоместата също ви отговори г-жа Цекова, че паркоместата са от порядъка на 
90. Максималната възможност и ползваемост е 70-80. В същото време ви отговори 
и на факта, че натовареността е основно в почивните дни. През работно време 
няма такава голяма натовареност. И нека да бъдем малко по-толерантни и не да 
ни прави само нападките в присъствието на г-н Мелемов, че едва ли не ние 
присъствайки на комисии не сме ви дали отговори. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви, г-жо Аръчкова!. Уважаеми г-н Сабрутев, 
заповядайте! И да се ориентираме към приключване, колеги. 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Уважаеми г-н Мелемов, уважаеми г-н Кръстанов, 
уважаеми колеги! Аз имам само един въпрос. Как определихме цената 1 600 лева 
и 1 000 лева съответно? Дали спазваме тарифата, която е гласувана от Общинския 
съвет за отдаване под наем на подобни имоти? Защото аз държа пред себе си 
тарифата за определяне на месечен наем на един квадратен метър и тук виждам 
цена за паркоместа 4 лева на квадратен метър. Може да бъркам, не казвам, че съм 
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прав, но да ми разясните как определихте 1 600 лева, че трябва да бъде в сезона и 
1 000 извън сезона. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Г-жа Аръчкова отговаря на този въпрос. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Г-н Сабрутев, на този въпрос също отговори г-жа Цекова 
на комисията, в което обясни. През летния сезон няма никаква почти 
натовареност. Евентуално в периода, в който има състезания и в който имат 
мероприятия Пампорово АД или някой от хотелите, които имат сключени 
договори по програми различни социални, тогава този паркинг се използва. Но 
сме се съобразили с Наредбата на Общината относно отдаване на такива площи, а 
за зимния период това беше идея и предложение на предишните пъти, когато сме 
отдавали по договор, да бъде отделено на активен и на неактивен сезон. И тя се 
мотивира, г-жа Цекова се мотивира, като обясни. И пак се повтарям, а тука от вас 
имаше доста хора на комисиите, в които тя се мотивира и каза, че през седмицата 
няма натовареността, пълната натовареност. А цената на паркомястото за 
отдаване под наем, това е вече мениджърска политика на този, който го вземе под 
наем. Никой не може да му се меси той каква цена ще сложи на паркомясто за ден, 
за час и така нататък. 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Вие, г-жо Аръчкова, май не ме слушате внимателно. Аз 
питам какви тарифи е приел Общинския съвет? Какви тарифи е гласувал за наем 
на квадратен метър за паркомясто? А колко ще взема предприемача и мениджъра 
съответно, си е негов проблем разбира се. Ние какво сме гласували? Защото аз 
държа пред мен една тарифа, в която пише, че ние не може да отдаваме под 4 лева 
на квадратен метър. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Когато отдаваме под наем, тарифата за Наредбата за 
отдаване под наем на паркомясто касае паркомясто, което го ползва, управлява и 
стопанисва Общинска администрация. А когато отдаваме по ЗОС, отдаваш 
паркинг, това е паркинг като наименование. В момента ние отдаваме един терен. 
Ние не отдаваме брой паркоместа. Ние не стопанисваме паркоместата.  
СТЕФАН САБРУТЕВ: Каква е тарифата за този терен, г-жо Аръчкова? Това да ни 
кажете. Аз съжалявам наистина, не съм бил на тази комисия, може би задавам 
повече въпроси. Може би е казано, но нека да чуят и гражданите, и колегите, каква 
е тарифата на Общинския съвет за подобни терени, обособени като паркинг, 
асфалтирани, с пропуски, с всичките му неща, както е реда. В зона Пампорово 
разбира се. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: В същото време, г-н Сабрутев, съжалявам, че от микрофон 
трябва да ви го кажа, но Наредбата на Общинския съвет сте я гласували всички 
вие като общински съветници. И пак ще се повторя. Това са за терени, не за 
паркоместа, които отдава Общината като паркинг. 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Г-жо Аръчкова, да. Ние ги гласуваме, вие не ги спазвате. 
Аз исках просто да ни просветлите тука какъв е точно правилника, който сме 
гласували и дали той е 50 стотинки на квадратен метър, защото толкова излиза 
средногодишно. Тарифата спазена ли е при определяне на цената, ми е конкретния 
въпрос, или не? 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Спазена е. 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Как е спазена? Кажете ми колко е точно за такъв тип терен? 
Асфалтиран, с бордюри, обособен. 
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ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Г-н Сабрутев, това нито е по правилник, нито е по наредба. 
Това е отдаване на терен под наем. Хайде моля ви се, да не ни изнудвате Общинска 
администрация… 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Тази докладна записка показва идеалната картина на 
Общинския съвет. Значи г-н Сабрутев иска да каже 2 хиляди и колко квадрата по 
4 лева – 9 хиляди лева, по 12 месеца, трябва да искаме 120 хиляди лева. Каква е 
целта? Да не се отдаде и паркинга да стои затворен. И хората да плюят. Това е 
идеята. Показва как се работи в този Общински съвет. Нали това ви е идеята? 4 
лева на квадратен метър. Това ли ви е идеята? 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Не, г-н Мелемов. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: А, не? 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Не сте разбрали. Първо, вие показвате, че сте един лош 
стопанин на общината с предишните докладни. Покривът бил течал на 
емблематична сграда. На Младежкия дом чувам, че тече. Ами оправете си ги, бе! 
Вие вашата къща ако протече, кой я оправя? Викате комшиите да я оправят или 
вие? Вие взимате аварийни мерки, имате средства отделени, оправяте покрива и 
спира да тече. Не ме прекъсвайте! Сега аз говоря. Искам да питам следното. Какъв 
е проблемът Общината да направи звено и да поддържа и да печели от този 
паркинг? Щом един мениджър може да печели, направете го печеливш. Питате 
какво да го правим? Трима човека са достатъчни да го управляват. Ще чистят 
стълбище, ще се сменят на смени. Или да ви направя график? Това е моето 
предложение. Да остане общински и вие го отдайте и съм сигурен, че след сезона, 
ще има положителен резултат, г-н Мелемов. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря, г-н Сабрутев. Имате думата, г-н Мелемов. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Много лесно се говори така. Ами хайде, вземете го да 
видим дали ще имате положителен резултат. Вземете го и да видим дали ще имате 
положителен резултат. Много лесно се говори. Та като да оправяме покривите. 
Ами добре бе! Аз затова казвам, имаме капиталови разходи. Няма да кърпим 
дупки, няма да асфалтираме улици, ще оправяме сгради, от които няма никаква 
необходимост Общината. Това ли искате? Те парите никога не стигат за всичко. 
Значи вие предлагате вместо да правим други неща, да оправяме покривите на 
читалища, здравни служби, в които никой не влиза. Това ли предлагате? Това ако 
е смисъл, ами гласувайте го. Защото общинските пари се харчат със санкция на 
Общинския съвет. Гласувайте и да се знае! Пак казвам. Всичко се снима.  
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Реплика. Две минути, г-н Сабрутев. 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Г-н Мелемов, вие за н-ти път доказвате, че сте лош 
стопанин на община Смолян. Значи ще ми говорите тука за това, че вие спазвате 
закона и харчите това, което Общинския съвет ви е гласувал! Ама погледнете си 
отчетите колко спазвате вие нарежданията на Общинския съвет за средства! Ама 
те милиони отиват от единия джоб в другия там. Вие не ги спазвате! Вие харчите 
както намерите за добре! Това, че вие не можете да оправите един покрив на една 
сграда, който предполагам, не струва много, говори много зле. Че вие сте един 
лош стопанин. Както за Горово. Няма значение дали се ползва или не. Покривът е 
най-важното нещо. От там тръгва и рухва сградата. От там пада  цената и след две 
години естествено тя няма да бъде такава. Може би пък това е целта. Да й падне 
цената. А за паркинга, гледайки в тавана, в небето, как я определихте тая 1 600 
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лева? Как бе? Някой ви каза колко или имаме и тука подготвен човек, който ви е 
казал аз мога да плащам лятото 1 000, а зимата 1 600. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Животът я определи. Този паркинг знаете ли от колко 
години го има? Досега никой не е плащал цена 1 600 лева на месец. Никога не е 
било. 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Грешка. Груба грешка. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Животът го е определил. И няма да забравя, когато 
обявихте на микрофона как кмета Мелемов е похарчил 85 хиляди за 
командировки. Помните ли? 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Помня, да. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: И какво се оказа? Че за 4 години кметът е похарчил 2 500 
лева. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Моля ви, колеги. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Така че лесно си играете с цифри и с обвинения. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Моля ви колеги, не прехвърляйте дискусията в 
личното пространство. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Аз това няма да го забравя. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Г-н Генчев искаше думата по процедурен въпрос. 
Спираме дискусията по този въпрос. Г-н Генчев? 
(Михаил Генчев, от място: Отказвам се.) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Отказва се. Други колеги, желаещи да се изкажат? 
Имате думата, г-н Стоян Иванов. 
СТОЯН ИВАНОВ: Уважаеми колеги, явно, че нито една докладна на днешното 
заседание, която е свързана с продажби, с приходи в бюджета, няма да бъде 
подкрепена. Работата е ясна. Няма смисъл тука да дискутираме безсмислено. То е 
ясно, че ако не се приеме и тази докладна, ще търси някакъв вариант. Дали 
Общината ще бездейства зимата – не ми се вярва, защото пък няма да ни позволи 
обществото. Паркинг да седи заграден празен, а в същото време колите къде да се 
паркират. Явно ще се търси някакво решение, но изводът е, че нито едно 
предложение, свързано с приходната част на Общината, не се възприема тука към 
днешна дата, за съжаление. Така че да вървим напред, да гласуваме и да решаваме. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви, г-н Иванов. Други желаещи колеги да 
вземат отношение? Не виждам. Няма формулирани предложения за изменения на 
основния проект за решение. При мен не е постъпило нищо в писмен вид. Така че, 
уважаеми колеги, прекратяваме разискванията по т. 12. 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 по т. 12. Преминаваме към поименно гласуване, уважаеми колеги.  
 
Поименно гласуване на проекта за решение по т. 12 от дневния ред: 

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

 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Моля, обявете резултата. 
(Виолета Бояджиева: 12 „за“, „ против“ няма, „ въздържали се“ 11.) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: 12 „за, без „против“, 11 „въздържали се“. Проектът за 
решение не се приема. 
 

Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на Кмета на 
Община Смолян – НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ, поради неизпълнено 
условие на чл. 27, ал. 4 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8  и ал. 2 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация прие 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

№ 595 
 
Не приема проекта за решение по докладната записка относно отдаване под 

наем чрез публично оповестен конкурс по реда на Закона за общинската 
собственост на поземлен имот публична общинска собственост с идентификатор 
67653.1.669 по кадастрална карта на гр. Смолян. 
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ПО ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Отдаване под наем на 
общински терен за поставяне на преместваем обект 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 13, уважаеми колеги. Докладна записка от кмета 
на общината относно отдаване под наем на общински терен за поставяне на 
преместваем обект по реда на чл. 56 от Закона за устройство на територията и 
Закона за общинската собственост. Г-н кмете, имате думата. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Няма какво да добавя. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Уважаеми колеги, проекта за решение е с положително 
становище на постоянните комисии. Откривам дискусия. Имате думата. 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. Гласуваме проекта за решение, основно предложение 
поименно. 
 
Поименно гласуване на проекта за решение по т. 13 от дневния ред: 

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

 
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. 13. 
 

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. 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 

№ 596 
 
І. Допуска разполагането на временен преместваем обект с площ от 15 кв.м., 

находящ се в с. Смилян, община Смолян в поземлен имот с идентификатор 
67547.501.1633 по кадастрална карта на с. Смилян, съгласно 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 .  

ІІ. Дава съгласие Кмета на Община Смолян да открие процедура за 
провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на 
общински терен за поставяне на преместваем обект за услуги на населението, като 
елемент от градското обзавеждане както следва: 

 
 

№ 
по ред 

Местонахождение 

1 Терен за поставяне на преместваем обект-павилион за услуги на 
населението с площ  15 кв.м. , находящ се в с. Смилян, община 
Смолян, поземлен имот с идентификатор 67547.501.1633 по 
кадастрална карта на с. Смилян.   

 
ІІІ. Определя следните условия на публичния търг с тайно наддаване: 

1. Минималната тръжна цена не може да бъде по – ниска от посочената в 
Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги 
в община Смолян, Приложение № 2 , Раздел V. Тарифа за определяне на месечния 
наем за един квадратен метър при отдаване под наем на общински имоти, раздел 
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III, т. 9 втора зона (за селища с население над 500 жители - намаление с 30 %) или 
0,84 ст. за един кв.м.  

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

ІV. 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 до 3 години.    
 
ПО ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Сключване на 
предварителен договор по реда на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ с Кирил Иванов 
Асенов, Венера Георгиева Асенова и Кирил Кирилов Асенов. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Точка 14, уважаеми колеги, от нашия дневен ред. 
Докладна записка от кмета на общината относно сключване на предварителен 
договор по реда на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ с Кирил Иванов Асенов, Венера 
Георгиева Асенова и Кирил Кирилов Асенов. Имате думата, г-н кмете. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Няма какво да добавя. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: И така, уважаеми колеги, по т. 14 положително 
становище на комисиите. Разкривам дискусия, имате думата. Кирил Асенов. 
КИРИЛ АСЕНОВ: Аз съм внесъл декларация за конфликт на интереси във връзка 
с тази точка. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Имате, да. Обявих го. 
КИРИЛ АСЕНОВ: Но г-н Мелемов беше заявил, че аз съм поискал от него да се 
направи цена от 26 лева на квадратен метър на пресконференция преди няколко 
дни. Поддържате ли твърдението си, г-н Мелемов? 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Не съм казвал никога никъде, че вие сте поискали от мен 
да направя цена от 26 лева. 
КИРИЛ АСЕНОВ: Г-н Мелемов, във вашето издание. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Нека запис да се пусне. 
(Зарко Маринов, от място: Има запис.) 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Никога не съм коментирал. Тука важи правилото 
лицензиран оценител. Аз не коментирам оценката. Принцип. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви, колеги. Други желаещи да вземат 
отношение?  
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Подвеждат ви, г-н Асенов, подвеждат ви. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Има ли желаещи да се изкажат? Г-н Филип Топов. 
Имате думата, г-н Топов. 
ФИЛИП ТОПОВ: Уважаеми колеги! По време на обсъждането на комисиите, по 
тази точка аз гласувах „въздържал се“, защото тогава г-жа Анита Чолакова ме 
запита, понеже съм изказал отрицателно становище по предишните две точки, как 
ще гласувам евентуално и какво е становището ми по тази докладна записка. 
Тогава гласувах „въздържал се“, защото наистина имаше някои неща, които за 
мен лично трябваше да си ги доизясня. Тука в случая, предварително казвам, че 
ще гласувам „за“ тази докладна записка, по следните съображения. Не затова, че 
съм променил становището си от комисията, а затова, че съм се убедил, че тази 
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докладна записка е направена като предложение от г-н Мелемов. Тази докладна 
записка е внесена от г-н Мелемов на база възложена експертна лицензирана 
оценка и той е приел, че нормална. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Благодаря за доверието. 
ФИЛИП ТОПОВ: При условие, че това е негово становище и мнение, аз смятам, 
че е приел тази цена за справедлива, както обичаме да се изразяваме. Другото е 
по-интересно тука да ви кажа. Това е един имот, съседен на имота на колегата 
Асенов. Г-н Щонов е тука и знае, че има една процедура по ЗУТ, където се казва 
като т. нар. предаваема част. Той тангентира неговия парцел с този наш имот. 
Значи при условие, че няма изразени други желаещи да го закупят до момента, 
нормално е човекът да иска да си уголеми парцела. Още нещо. Това има огромна 
разлика, отговарям на евентуалните въпроси, които ще ми зададат след малко, 
убеден съм, каква е разликата между това, което в старата сграда на Общинския 
съвет, известна като „Журналиста“ и това, което в момента правим. Огромна е 
разликата. Местоположение, характер и предназначение. Този, който примерно 
дето казваше г-н Асенов, че може да продава нещо, да спестим цветущи изрази, в 
старата сграда на Общинския съвет, да осигури колко – ще осигури две-три 
работни места. Тука основната идея, и в миналия общински съвет, и сега, се 
говори за приходи, говори се за осигуряване на работни места. Всички от 
присъстващите… 5 минути мога да говоря аз. Ако искате, може да приемете, че 
дето се вика времето е изтекло, обаче председателя може да го направи. Всички 
присъстващи в залата и цялата общественост на Смолян знаят колко работни 
места осигурява г-н Асенов. Ни най-малко искам да му бъда адвокат, въпреки че 
в момента може да се приеме това и за реклама. Както каза, г-жа Каменова. Но, 
въпросът ми е следният. Най-големият работодател в общината, най-големият 
работодател, с признателност не само в България, а и в Европа, пожелал е човека 
да си уголеми, хайде така да го кажа, парцела, на определена от кмета цена. Дайте 
да не кършим хатъра на кмета.  
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви, г-н Топов. Уважаеми колеги, моля ви за 
една по-голяма конкретност и сбитост при изложението на тезите, които имате. 
Общинските съветници преценят какво и кога да кажат. Г-н Сабрутев, имате 
думата. 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Аз искам да питам г-н кмета, вие ли сключихте договора с 
лицензирания оценител и пак как го избрахте? По същата схема? 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Кметът се отказа от отговора. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Само едно ще отговоря. Всичко е законосъобразно. Ако 
имате притеснения, пишете сигнал, има сума ти институции. Гарантирам само 
едно, че всичко е законосъобразно. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви, г-н кмете. Г-н Сабрутев, продължете. 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Тоест вие сте сключили договора с лицензирания оценител 
за оценката. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ:  Лично аз или Общината? 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Вие ли подписвате договорите или някое упълномощено 
лице?  
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НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Повтарям. Това е моят отговор. Всичко е 
законосъобразно. Ако искате подробна информация, елате в работен ден, ще ви 
дадем всичката информация.  
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Г-н Кирил Хаджихристев. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Само че да не превръщаме Общинския съвет, през пет 
минути едни и същи въпроси да ми задават. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Моля ви, г-н кмете, проявете търпение.  
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Аз проявявам, ама… 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Тука така се работи. Г-н Хаджихристев, председател 
на Комисията по законност, местно самоуправление, обществен ред и сигурност. 
КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: Тъй като търсим за определени сгради пари за 
ремонт, групата на КРОС предлага цената да стане 40 лева и разликата да отиде 
за ремонт на покрива на сградата на „Журналиста“. 
(Михаил Генчев, от място: Браво!) 
(Ръкопляскания в залата.) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Уважаеми г-н Хаджихристев, няколко пъти повторих 
как постъпват предложенията при председателя. Приемам така в рамките на 
колегиалната закачка вашето предложение.  
КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: Може да се предлага постоянно. Сега възникна 
идеята. Дайте да го гласуваме! 
(От залата: Дайте да го гласуваме!) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Моля ви да го формулирате в писмен вид и да го 
представите на председателя като допълнение  към проекта за решение основно 
предложение. Това е моята молба. 
КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: Защо в писмен вид? Аз го предлагам. Цената за 
продажба на квадратен метър да стане 40 лева и разликата от оценителя да се 
изразходи за ремонт на сградата на „Журналиста“. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Ще ми позволите да изразя съмнение, че по този начин 
не може да гласуваме приход и разход в едно решение. 
(От залата: Не може.) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Не знам. Тя ще каже и г-жа Аръчкова, и колегите, но 
разликата от една цена до друга цена да отиде еди-къде си, според мен не се връзва 
по никакъв начин в Закона за публичните финанси. Щях да кажа Законът за 
общинските бюджети, г-жо Аръчкова, но той не работи. 
(Филип Топов, от място: Процедура.) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Имате процедура. Ако трябва да го формулирате, това 
имам предвид. 
ФИЛИП ТОПОВ: Прав сте, няма как да задължим къде ще бъдат разходвани тези 
средства. Разумно е предложението на г-н Хаджихристев цената да бъде 
увеличена на 40 лева и до там. А къде ще бъде разходвана – не. Чисто процедурно, 
Правилникът ви задължава това предложение да го гласуваме само до цената, а 
втората част да отпадне, г-н Хаджихристев. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: То по-логично даже нека да си е 26 лева, пък да 
ремонтират покрива, най-добре. 
ФИЛИП ТОПОВ: Нека да бъдем по-сериозни.  
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ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Втората част трябва да бъде предмет на друго отделно 
решение, колеги. Вас ли трябва да убеждавам?  
ФИЛИП ТОПОВ: Няма как. А, той го оттегли. 
(Кирил Хаджихристев, от място: 40 лева.) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Добре. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Някой наддава ли? 
(Михаил Генчев, от място: Винаги може да се оформи като дарение. Какъв е 
проблема?) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Какво, аз ли да ви предлагам проекта за решение? В 
момента бих могъл. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Едно чукче и 40 лева първи път. 
(Михаил Генчев, от място: Предлагай разликата като дарение.) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Моля ви, колеги! Не по този ред. Г-н Генчев, казвате 
нещо от място. Моля ви, на микрофона. 
МИХАИЛ ГЕНЧЕВ: За всичко има решение. Цената да стане 40 лева, а разликата 
от старата цена до новата се прави като дарение.  
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Уважаеми колеги… 
(Михаил Генчев, от място: Да ти влезнат парите, пък после решавай какво ще 
ги правиш.) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Нямам нищо против да приемам и други предложения 
за това кое и как да бъде разпределено като разходи в резултат на този 
допълнителен приход, който би постъпил. Но ви моля да се съобразяваме със 
Закона за публичните финанси и с приетия от всички нас общински бюджет. Г-н 
Сабрутев, имате думата. 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Аз моля, г-н Хаджихристев да уточни точната сума за 
целия имот, а не на квадратен метър, защото да не се объркаме. Колко става общо 
предложението? И така да се гласува. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Г-н Хаджихристев, и аз бих ви помолил, тъй като в 
проекта за решение фигурира една обща цена. В т. 3 от основното предложение 
на проекта за решение фигурира 14 378 лева без ДДС. Това има предвид г-н 
Сабрутев. Тази сума по ваше предложение трябва да нарасне до… 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Първо трябва да видите дали ще приемете да е 40. 
Извинявайте, че се намесвам. Защото ако не се гласува да се приеме цена 40 
лева,… 
(Михаил Генчев, от място: То си има хас пак да не се гласува.) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Тъй като, уважаеми колеги, в т. 3 от предложението за 
проект на решение, което се състои от четири точки общо, изрично е упомената 
пазарната оценка от 14 378 лева без ДДС. Най-елегантния начин да поправим тази 
сума е да гласуваме една конкретна сума, която се основава на базисното 
предложение на г-н Хаджихристев за увеличение на цената на квадратен метър на 
40 лева. Затова става дума. И затуй г-н Сабрутев според мен така постави въпроса. 
Тъй като никъде в проекта за решение не се упоменава конкретно сумата, 
конкретната цена на квадратен метър. 
(инж. Йордан Щонов – директор на дирекция УТОС, от място: 22 120 лв.) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: 22 120 лв. каза инж. Йордан Щонов от място. Има ли 
възражения, уважаеми колеги? Г-н Щонов, надявам се, че сте прецизен. 
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(инж. Йордан Щонов: Частта от единия имот е 366, другия е 187.) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Да, тъй като там става дума за части от два отделни 
имота, които са от различна категория. И така, уважаеми колеги, не виждам и не 
чувам възражения. Става дума за едно конкретно предложение, ние ще преминем 
след малко към гласуване, което обаче искам да формулирам точно, за да няма 
двусмислие. Точка трета в основния проект за решение сумата 14 378 лв. без ДДС 
да бъде завишена на 22 120 лева. 
(Михаил Генчев, от място: Добре бе.) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Добре. О`кей! И така, прекратяваме разискванията. Не 
виждам желаещи да се изкажат. 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 по тази точка. Преминаваме към гласуване на проекта за решение. 
Към основното предложение на г-н кмета е направено предложение за изменение 
на точка 3, където е упомената конкретно сумата на двата имота, които се 
присъединяват, а именно сумата от 14 378 лева да бъде завишена на 22 120 лева 
без ДДС. Гласуваме предложението на Кирил Хаджихристев за изменение на 
точка 3. Моля общинските съветници, които са съгласни, да гласуват. 
(Славка Каменова, Виолета Бояджиева, Кирил Хаджихристев, от място: 
Поименно.) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: След това ще гласуваме поименно цялото… Не, и сега 
ще гласуваме поименно. Добре. Благодаря за подсказването, беше точно. 
Уважаеми колеги, гласуваме поименно предложението на Кирил Хаджихристев – 
22 120 лева. Моля общинските съветници, които са съгласни, да слушат списъка. 
 
Поименно гласуване на предложението на Кирил Хаджихристев: 

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

 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Моля, обявете резултата. 
(Михаил Генчев, от място: Някои май не си чуха имената.) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Михаил Генчев? Кой? Някой колега? Ако има колега, 
който не си е чул името, може също да се обади. Но моята работа, ние сме длъжни 
да проверим, знаете. Моля, обявете резултата. 
(Виолета Бояджиева: 11 „за“, „ против“ 1, „ въздържали се“ 10.) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: 11 „за, „против“ 1, „въздържали се“ 10. Не се приема 
предложението, уважаеми колеги. 
(Салих Аршински, от място: Обяснение на отрицателен вот.) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Имате думата. 
САЛИХ АРШИНСКИ: Г-н председател, гласувах „против“ по две съображения. 
Първо, обясненията на г-н Топов бяха юридическите обяснения, в унисон с 
правилото, че законът е врата в пустинята, през която може да мине всеки. И на 
второ място. Не смятам, че съвестта на един съветник струва 6 000 лева. 
Благодаря! 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви! Но можеше да мине без лични нападки. 
Г-н Топов, имате думата. 
(Салих Аршински, от място: Няма нападки.) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Добре, оценки, квалификации. 
ФИЛИП ТОПОВ: Реплика. Значи колегите, които в момента се въздържаха и 
конкретно г-н Аршински, не пожелаха в бюджета да влезнат едни 7 000 лева в 
повече. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря, г-н Топов. Уважаеми колеги, в процедура 
на гласуване сме. Моля да се концентрираме върху процедурата. Гласуваме 
поименно основно предложение проект за решение от четири точки. Моля да се 
концентрираме върху тази сериозна работа, която ни предстои.  
 
Поименно гласуване на проекта за решение по т. 14 от дневния ред: 

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

 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Моля, обявете резултата. 
(Виолета Бояджиева: 12 „за“, „ против“ няма, „ въздържали се“ 10.) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: 12 „за, без „против“, с 10 „въздържали се“. Решението 
не се приема. 
 

Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на Кмета на 
Община Смолян – НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ, поради неизпълнено 
условие на чл. 27, ал. 4 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация прие 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

№ 597 
 
Не приема проекта за решение по докладната записка относно сключване на 

предварителен договор по реда на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ с Кирил Иванов 
Асенов, Венера Георгиева Асенова и Кирил Кирилов Асенов.  
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ПО ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Учредяване на 
безвъзмездно право на ползване на Сдружение Спортен клуб „ФЕН-85”, на 
помещение находящо се в сградата на Младежки дом гр. Смолян по реда на 
Закона за общинската собственост.   

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Преминаваме към т. 15, уважаеми колеги.  
(Михаил Генчев, от място: Боже, какво направихме!) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Докладна записка от кмета относно учредяване на 
безвъзмездно право на ползване на Сдружение Спортен клуб „ФЕН-85”, на 
помещение находящо се в сградата на Младежки дом гр. Смолян по реда на Закона 
за общинската собственост.  Имате думата, г-н кмете. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Няма какво да добавя. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Положителни становища, уважаеми колеги, на 
комисиите. Откривам дискусия. Моля за отношение, въпроси, становища. Една 
много изключително ценна и благоприятна за развитие на младите дейност и 
съответното отношение на Общината към това. Не виждам желаещи да се 
изкажат. Прекратяваме разискванията. Моля общинските съветници, които са 
съгласни, да гласуват. Уважаеми колеги, да се концентрираме върху процедурата. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 21, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: 21 „за“, без „против“ и „въздържали се“. Прекратихме 
разискванията по т. 15. Преминаваме, уважаеми колеги, към поименно гласуване 
на проекта за решение, основно предложение. 
 
Поименно гласуване на проекта за решение по т. 15 от дневния ред: 

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

 
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. 15, „Фен-85“. 
 

Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на Кмета на 
Община Смолян – НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ, на основание чл. 39, ал. 4 от 
Закона за общинската собственост и чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация прие 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

№ 598 
 
І. Дава съгласие Кмета на Община Смолян да учреди безвъзмездно право на 

ползване на помещение разположено в сграда Младежки дом, актувана с акт за 
частна общинска собственост № 1837/26.05.2015г., вписан в службата по 
вписвания с № 181, том ІІІ, н.д. 467/2015 г., вх. № 1200/ 29.05.2015 г. партида № 
30535,14864, както следва: 

1. Да се учреди безвъзмездно право на ползване за срок от 5 (пет) години на 
помещение ситуирано на ниво - фоайе с площ 110 кв.м в сграда разположена в 
УПИ І-Младежки дом, кв. 9 по плана на гр. Смолян, актувана с акт за частна 
общинска собственост № 1837/26.05.2015 г. на Сдружение Спортен клуб „ФЕН-
85“ за клуб по спортни танци, с адрес гр. Смолян, кв. Райково, ул. Родопи № 46, 
ЕИК 120028435, юридическо лице неправителствена организация . 

ІІ. Възлага на кмета на Община Смолян да издаде заповед и да сключи 
договор за учредяване безвъзмездно право на ползване за срок от 5 (пет) години 
по реда на Закона за общинската собственост, като разходите за електроенергия, 
вода и интернет и общи части се поемат от Сдружението.  
 
ПО ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Приемане на Годишния 
отчет за 2016 г. по изпълнение на: Програмата за намаляване на 
замърсяването с фини прахови частици /ФПЧ10/ и Плана за действие към 
нея за периода 2015-2020 г. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
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ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Уважаеми колеги, преминаваме към т. 16. Докладна 
записка от кмета на общината относно приемане на Годишния отчет за 2016 г. по 
изпълнение на Програмата за намаляване на замърсяването с фини прахови 
частици /ФПЧ10/ и Плана за действие към нея за периода 2015-2020 г. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Няма какво да добавя. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Положителни становища на комисиите. Има ли 
желаещи да вземат отношение по този въпрос? Уважаеми колеги, моля ви! Има 
ли желаещи да се изкажат по Годишния план? Фините прахови частици бяха 
много обстойно обсъдени в комисиите, смея да твърдя. И там нещата са ясни 
също. Не виждам желаещи да вземат отношение. Прекратяваме разискванията. 
Моля общинските съветници, които са съгласни, да гласуват. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 19, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: 19 „за“, без „против“ и „въздържали се“. Прекратихме 
разискванията. Гласуваме явно проекта за решение от една точка практически, 
основно предложение. Моля общинските съветници, които са съгласни, да 
гласуват. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 17, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 2. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: 17 „за“, „ против“ няма, „въздържали се“ 2. Проектът 
за решение се приема. 
 

Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на Кмета на 
Община Смолян – НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ, на основание чл. 21, ал. 1, 
т. 24 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 79,  ал. 5 от Закона за опазване на околната среда прие 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

№ 599 
 
Приема Годишния отчет за 2016 г. по изпълнение на Програмата за 

намаляване на замърсяването с фини прахови частици /ФПЧ10/ и на Плана за 
действие към нея за периода 2015 – 2020 г. съгласно Приложение І. 
 
(Михаил Генчев, от място: Дано догодина въздухът да е по-чист.) 
 
ПО СЕДЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Промяна 
организацията на пътното движение в гр. Смолян по ул. „Момчил юнак“ и 
ул. „Тракия“ в гр. Смолян. 

ДОКЛАДВА: Кирил Хаджихристев – общински съветник 
 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: И така, уважаеми колеги, точка 17. Докладна записка 
от Кирил Хаджихристев – общински съветник, относно промяна организацията на 
пътното движение в гр. Смолян по ул. „Момчил юнак“ и ул. „Тракия“ в гр. 
Смолян. Моля вносителя за отношение. Да ни каже как ще променим 
организацията на движението и другите конкретни неща, които се съдържат там. 
Имате думата, г-н Хаджихристев. 
КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: При среща с граждани в кв. Устово разбрах, че се 
набира подписка и тя вече е с около 120 подписа, за ограничаване на транзитно 
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преминаващите моторни превозни средства, основно товарните, през улиците 
„Момчил юнак“ и „Тракия“. Това идва от факта, че в края на 2016 година 
министър-председателя откри една инвестиция от 20 милиона в Смолян. Това е 
четвъртия етап на главна пътна комуникация, и още когато е проектирана тази 
главна пътна комуникация, целта е била транзитно преминаващите автомобили да 
не преминават през улиците на града. Това се прави с цел да се намали вредното 
въздействие от моторните превозни средства като шум, запрашеност, вредни 
емисии, намаляване на конфликтните точки между пешеходци и автомобили. 
Всички знаете, ул. „Момчил юнак“, това е улицата от светофара в Устово до 
църквата „Св. Никола“. Тя е тясна и с един особен кратък наклон, който през 
зимата в много случаи закъсват тирове и има случаи, когато по 30-40 минути 
движението е затворено. В момента е изградено това трасе и няма никакъв 
проблем, на главна пътна комуникация, няма никакъв проблем с указателни 
табели да бъдат насочени транзитно  преминаващите автомобили през новия 
участък, колелото, тунела, до колелото в кв. Райково. По никакъв начин няма да 
затрудни бизнеса, който разполага с бази в участъка между кв. Устово и кв. 
Райково. Има достатъчно подходи, където могат да се ползват и да могат да бъдат 
обслужвани тези бази. Затова изготвих тази докладна записка. Искам тук да се 
обърна към г-жа Каменова. В Общината има план за организация на движението. 
Не е необходимо да има наредба, която не сме я приели, за да може да се нанасят 
промени в този план по организация на движението. За тази цел, на Комисията по 
законност, чрез председателя на Общинския съвет, бяхме поканили началника на 
Пътна полиция – Смолян и представител на Областно пътно управление. 
Предложихме тази идея и те се съгласиха, защото улица „Момчил юнак“ и 
„Тракия“ са част от републиканското трасе на II-86. И в момента Областно пътно 
управление отговоря за маркировката и за пътните знаци. И тъй като е имало 
въпроси към кмета и досега съм задавал, когато стане въпрос за главна пътна 
комуникация, отговорът е, че те са стопаните, затова реших да направя тази 
докладна записка. И с решенията, които вземем, да дадем възможност на кмета да 
проведе среща с Областно пътно управление. Да ги запознае с проблема, който 
съществува, че с изграждането на четвърти етап на главна пътна комуникация 
може да се ограничи преминаването на транзитно преминаващи МПС-та през кв. 
Устово, и естествено да се вземат мерки за изграждане на пешеходна пътека също 
на тази улица, тъй като там е точно връзката между района на Пазлак, целия 
квартал Пазлак, и центъра. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря, г-н Хаджихристев. Искам само да 
конкретизирам една чисто техническа подробност. В момента третокласния път 
Смолян – Михалково до Кричим, е по улица „Тракия“, но той в най-скоро време 
ще бъде прехвърлен по четвърти етап на главна пътна комуникация. Така че от 
всяка гледна точка и от становищата на Пътната полиция и на Областно пътно 
управление, стана ясно, че в консултативен режим, още повече, че ние с 
решението не предрешаваме нещата, а ги предоставяме в правомощия на кмета на 
общината, можем да постигнем това транзитно отклоняване на движението, което 
да има характер на едно обхващане на много повече превозни средства над 12,5 
тона общо тегло. Така че според мен този спор може да го водим, но ние търсим 
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една прагматичност като цяло в разтоварване на движението по ул. „Тракия“. Това 
е основното. 
КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: Забравих само едно решение на комисията. В 
докладната е записано „с общо тегло над 3,5 тона“, да стане „над 12,5 тона“. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Да, това го уточнихме. 12,5 тона е стандартната 
граница за общо тегло над която се прехвърля транзитно движение на превозни 
средства в Европа като цяло. Имате думата, г-жо Каменова. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Уважаеми г-н председател, уважаеми колеги! План за 
организация на движението на територията на община Смолян, приет от 
Общински съвет, няма. Затова моето възражение е, че тази докладна записка по 
този начин внесена, не може да бъде разглеждана от Общинския съвет. Нямам 
нищо против проблема, който поставя г-н Хаджихристев да бъде решен по начин, 
по който да има реални последици, но това не е от компетенциите на Общински 
съвет. В докладната не е записано правното основание на което е ангажиран 
Общинския съвет. Има един висящ член, без да посочвам от кой закон е. 
Допускам, че е ал. 23 от чл.21 на Закона за местното самоуправление. Да, 
Общинският съвет може да разглежда и други въпроси, освен изчерпателно 
изброените до т. 22, от местно значение, които не са от изключителна 
компетентност на други институции. Какво правим ние без АПИ? Въпросът, 
който поставя г-н Хаджихристев, аз бих помолила да го пренесем на една кръгла 
маса, където заедно с кмета на община Смолян, който е оправомощен да изготвя 
план за организация, не говоря за наредбата, това вече е ангажимент на Общински 
съвет, но този проблем, в тази зала е безпредметно да се разглежда. Той е един, 
както казваше един мой уважаван колега, „плясък във въздуха“. Затова 
категорично призовавам колегите, нека да се обединим около едно решение да се 
отложи тази точка, да се оттегли, както прецените чисто процесуално, но да се 
покани, да се организира по-скоро една кръгла маса, на която да се поканят 
отговорните институции, защото проблемът не търпи отлагане. Това, което 
постави, заостря вниманието г-н Хаджихристев, трябва да се реши. И то не само 
за тази локализация в града. Има и други места, които трябва да бъдат обект на 
решения и евентуална промяна, но това трябва да го направи кмета в плана за 
организация, не само ул. „Тракия“. Благодаря ви. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря, г-жо Каменова. Чисто процесуално няма 
да… Г-н Хаджихристев най-напред, след това г-н Топов. Няма въпрос, който да 
не е от компетентността на Общинския съвет, щом засяга като цяло интереса на 
гражданите от смолянска община и въобще не става дума за висящ член, а за 
съвсем сериозни други неща. Вие знаете, че в Закона за местното самоуправление 
и местната администрация, всички въпроси, които влизат и други там… 
(Славка Каменова, от място: Вижте там ...) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Процесуално не искам да споря с вас. Вие сте толкова 
известен и сериозен юрист, че просто не го допускам това, но ние гледаме повече 
къде вървят големите камиони. Имате думата, г-н Хаджихристев. 
КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: Аз дълбоко уважавам и г-жа Каменова като юрист, и 
като бивш председател на Общинския съвет. Но не знам как тя не знае, че в 
Общината не може да няма план за организация на движението и той съществува. 
(Славка Каменова, от място: Не е приет от Общинския съвет.) 
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КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: Няма такова нещо. Има план. Може да е 1976 година, 
но има план. 
(Михаил Генчев, от място: Има.) 
(Милен Пачелиев, от място: Без план няма как.) 
КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: Без план няма как.  
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Аз твърдя, че има от 1983 г. След това не съм сигурен. 
КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: Така че съжалявам. Били сте председател на 
Общинския съвет, а не знаете, че има план. 
(Славка Каменова, от място: Много добре знам.) 
КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: Но казвате, че няма план. 
(Славка Каменова, от място: Не е приет от Общинския съвет.) 
КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: Както виждате, аз в проекторешенията съм 
предложил кмета да проведе среща. Не го задължавам с нищо друго кмета. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви, г-н Хаджихристев. Нека да балансираме 
между процесуалната обоснованост, колеги, и целесъобразността на определени 
решения, които обслужват населението. Нека, съгласен съм, че някой път е много 
тънка границата, но все пак наше е решението, на всички нас заедно. Имате 
думата, г-н Топов. 
ФИЛИП ТОПОВ: Първо, да не кажат, че само нападам кмета, искам да изкажа 
наистина най-голямата благодарност на хората от моя квартал, хората, които 
контактувам, и лично от мое име, за направените пешеходни пътеки и 
определените места, паркоместа, което беше един много, много голям проблем за 
Смолян. Още веднъж поздравления за това действие! По отношение на правното 
основание, права е г-жа Каменова. Моля да го запишем това като правно 
основание, този текст и други. Тя го формулира. По отношение на самата 
докладна записка. Уважаеми колеги, обърнете внимание какво иска г-н 
Хаджихристев – транзитно преминаващ. След това, в момента имаме становището 
на шефа на Пътна полиция, когато бяхме на това обсъждане, и второ, че те са 
съгласни да има такъв опит. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: И на АПИ. И на присъстващия инж. Атанас Тодоров 
от АПИ. 
ФИЛИП ТОПОВ: И той. Сега, обърнете внимание какво искаме с тази докладна 
записка и моля да я подкрепим. Първо. Създава се една възможност, една 
пожелателна възможност транзитно преминаващите тежкотоварни автомобили 
над 12 тона, наистина, когато нямат работа в града, да използват тунела и 
обходния път без да затрудняват движението на останалите участници в 
движението. Второ. По никакъв начин бизнесмените не трябва да бъдат 
притеснени от такова наше решение, защото те при всички случаи ще могат да си 
зареждат там и магазини, складове. Още нещо, за спокойствие на останалите хора. 
Тука тази указателна табела, на която ще бъде изписано „за транзитно 
преминаващи“, нека да я приемат външните шофьори като един околовръстен път 
на Смолян. Да се опитаме наистина да въведем някаква дисциплина в тези 
шофьори, които преминават транзитно. Няма да има санкции, защото няма 
законово основание да бъдат глобявани при наличие на указателна табела, а не 
забранителна. Това е едно добро начало. Може, дето се казва, да даде някакъв 
резултат. В тази връзка аз ще помоля, колеги, с така изразеното ми становище, че 
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тука няма забранителен характер, че има просто пожелателен характер тази 
указателна табела за транзитно преминаване. Тя е в интерес на хората, в интерес 
на безопасността, в интерес е и на инвестициите, които вложихме в изграждането 
на това наистина много добро съоръжение. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Ще ми позволите едно много кратко, едно половин 
изречение, г-н Топов. В Закона за движение по пътищата и в Правилника за 
неговото прилагане, указателните табели не са пожелателни. Те са указателни. 
Така че практически нещата стоят точно така. Но от гледна точка на едно 
допълнение към организацията на движение, което даже коренно не променя на 
пръв поглед нищо съществено, но разтоварва една конкретна улица от 
промишлената зона „Трандевица“ от тежкотоварния трафик, който транзитно 
преминава през нашия град, аз мисля, че това е целта на всички нас и по този 
начин да отговорим на очакванията на гражданите. А иначе знакът наистина е 
указателен.  
ФИЛИП ТОПОВ: Извинявайте, ако позволите в рамките на секунда. Просто за 
прецизност. Ако се сложи една стрелка примерно, както е по Закона и се напише 
на една табела „за транзитно преминаващи“… 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Има конкретно решение и то беше коментирано с г-н 
Хаджихристев и с Пътната полиция. Г-н Генчев има думата. Заповядайте, г-н 
Генчев. 
МИХАИЛ ГЕНЧЕВ: Искам да започна с това, че лично аз ще подкрепя това 
предложение и веднага ще дам мотив защо. Няма никаква формална причина това 
решение да не бъде гласувано. План за организация на движението в града има. В 
този план за организация на движението не еднократно са правени промени с 
решения на Общински съвет. Моля само да си спомните еднопосочното движение 
по „арх. Петров“, еднопосочното движение по „Спартак“ и т. н. Така че няма 
никаква формална причина да не се гласува и да не се приеме това решение. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви, г-н Генчев. Уважаеми колеги, да 
прекратим разискванията. Има ли още желаещи да се изкажат по този въпрос? Не 
виждам. Моля общинските съветници, които са съгласни да прекратим 
разискванията, да гласуват.  
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 23, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: С 23 „за“, без „против“ и „въздържали се“, 
прекратихме разискванията. Уважаеми колеги, гласуваме явно проекта за 
решение основно предложение в три точки. Извинете, в четири точки, които имат 
главно препоръчителен характер. Моля общинските съветници, които са 
съгласни… 
(Славка Каменова, от място: Има предложение за отлагане.) 
(Кирил Хаджихристев, от място: Предложението на г-жа Каменова.) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Г-жо Каменова, моля да ми го продиктувате да го 
запиша. Да отпадне? 
(Славка Каменова, от място: Не, да се отложи.) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: А, вие имахте предложение да се отложи. Извинете ме. 
(Славка Каменова, от място: Моля.) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: И така, уважаеми колеги. Преди да гласуваме 
основното предложение, подлагам на явно гласуване предложението на г-жа 
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Каменова да отложим тази точка за следващо заседание. Моля общинските 
съветници, които са съгласни, да гласуват. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 12, „ПРОТИВ“ – 11, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: С 12 „за“, 11 „против“ и без „въздържали се“, отлагаме 
тази точка за следващо заседание. От 23 присъстващи, 12 гласа са достатъчни, за 
да отложим за следващо заседание тази точка.  
 

Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на общинския 
съветник – КИРИЛ ХАРАЛАМБИЕВ ХАДЖИХРИСТЕВ, на основание чл. 21, ал.1, 
т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация прие  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

№ 600 
 
Отлага разглеждането на докладната записка относно промяна организацията 

на пътното движение по ул. „Момчил юнак“ и ул. „Тракия“ в гр. Смолян за 
следващо заседание. 
 
ПО ОСЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Поправка на очевидна 
фактическа грешка в Решение № 565 от 31.08.2017 г. на Общински съвет – 
Смолян. 
ДОКЛАДВА: инж. Димитър Кръстанов – председател на Общинския съвет 

 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: И така, уважаеми колеги, точка 18. Докладна записка 
от председателя на Общинския съвет – Димитър Кръстанов, относно поправка на 
очевидна фактическа грешка в Решение № 565 от 31 август 2017 г. на Общински 
съвет – Смолян. Моля ви, уважаеми колеги, да предложите председателстващ 
заседанието, за да докладва председателя. Моля за предложения. Чакам 
предложения, уважаеми колеги, за да ги подложа на гласуване. Кой да ръководи 
заседанието? Г-н Топов, имате думата. 
ФИЛИП ТОПОВ: Предложението ми е г-н Мирчев. 
ПЕТЪР МИРЧЕВ: Аз ще взема думата след мъничко. 
ФИЛИП ТОПОВ: За Ангел Безергянов. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Ангел Безергянов. Друго предложение има ли или да 
гласуваме веднага? Аз мисля, че не виждам други желаещи да правят 
предложения. Уважаеми колеги, който е съгласен г-н Ангел Безергянов да 
ръководи заседанието по т. 18, моля да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 20, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: С 20 „за“, без „против“ и „въздържали се“, г-н Ангел 
Безергянов да заповяда да ръководи заседанието. 
(Ангел Безергянов зае мястото си на председателстващ заседанието.) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Уважаеми колеги, само да съобщя, че по тази точка от 
дневния ред …, по т. 18, нали така? (Обръща се към Петър Мирчев.) 
(Петър Мирчев, от място: Точно така.) 
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ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: … е постъпила декларация по чл. 12, т. 4 от Закона за 
предотвратяване и установяване конфликт на интереси от колегата Петър 
Стефанов Мирчев. 
АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Уважаеми колеги, на вашето внимание предлагам 
докладна записка № 18 от инж. Димитър Йовчев Кръстанов – председател на 
Общински съвет, относно поправка очевидна фактическа грешка в Решение № 565 
от 31.08.2017 г. на Общински съвет – Смолян. Давам думата на вносителя. Моля, 
г-н Кръстанов, да запознаете колегите с въпросната докладна записка. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви, уважаеми г-н Безергянов. Уважаеми 
колеги, както добре е известно на общинските съветници, след заседанието на 31 
август стана ясно, че при самото гласуване съм направил фактическа грешка. В 
резултат на прегледа на нашия протокол и решенията, които сме взели, в Областна 
администрация, ние получихме препоръки от Областния управител, след което се 
концентрирахме върху този проблем. И в съответствие със законовите разпоредби 
стигнахме до този проект за решение, който ви предлагам от гледна точка преди 
всичко на отстраняване на конкретните недостатъци и в крайна сметка да спазим 
препоръките на областния управител с оглед на това, да стигнем до конкретните 
добри решения, които съответстват изцяло на закона. Но искам едновременно с 
това да отбележа, че по тази точка от дневния ред, при мен като председател в 
съответствие с нашия правилник, се записаха граждани, за да се изкажат. Трябва 
да решим, трябва да реши председателстващия кога да им даде думата. Става дума 
за г-жа Малина Александрова и г-жа Елица Пампорова, които мисля са тук в 
залата, но по преценка на г-н Безергянов ще определим кога да им дадем думата. 
АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Уважаеми колеги, аз предлагам, все пак гражданите са 
съвестни, тука са повече от два часа, да дадем думата на гражданите първо, след 
това да оставим време за разисквания, мнения от наша страна. Затова ще помоля, 
ако сте съгласни и нямате нищо против, да дадем думата на гражданите, които са 
се записали, да се изкажат. В този ред на мисли давам думата на г-жа Малина 
Александрова. Не, г-жа Елица Пампорова е станала, нека да заповяда да запознае 
с конкретното нейно изказване. 
ЕЛИЦА ПАМПОРОВА – гражданка: Уважаеми г-н председател, уважаеми г-н 
кмете, дами и господа общински съветници! Аз съм тук като лично потърпевша 
от промяната на тази наредба. В сградата, в която живеем ние, точно под нас има 
заведение на г-н Фисински. Това какво означава? Че с изменението на тази 
наредба, всички живущи в тази сграда нямаме никакви човешки права. А именно, 
г-н Фисински като собственик на този имот, заедно с фирмата инвеститор, се 
самоиздигна и се самоизбра за домоуправител. И с изменението на тази втора част 
от наредбата, г-н Фисински може лично да си и гласува 24-часово работно време. 
Това какво означа? Че нашите четири деца в нашата сграда няма да имат никакво 
право на обучение, тъй като те няма да могат от системно недоспиване да 
посещават учебните си часове. Затова аз моля, тъй като ние като родители не 
можем да обясним на нашите деца защо на някой бизнеса е по-важен от тяхното 
образование, живот и спокойствие, някой от съветниците, подкрепили тази точка, 
да дойде да обясни на нашите деца защо парите са на първо място пред живота и 
щастието на децата. Някой може да ме попита защо аз съм си купила имот върху 
ресторант. Това не е никак вярно. В нотариалния акт на моя имот, под нас има 



Протокол № 30/06.10.2017 г. 

  

75 

 

обща дневна за отдих. Обща дневна за всички живущи в този жилищен комплекс. 
Благодаря ви! 
АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Благодаря на госпожата. Колеги, искам да дам думата и 
на другата гражданка, която се е записала за изказване – г-жа Малина 
Александрова. Моля да заповяда. 
МАЛИНА АЛЕКСАНДРОВА – гражданка: Уважаеми г-н председател, г-н кмете, 
госпожи и господа общински съветници! Преди да започна, искам да ви помоля 
малко да се успокоите, тъй като беше съвсем дълга тази сесия. Аз почти вече 
нямам сили, а не знам за вас какво остава. И ви моля да ми дадете малко време, за 
да изложа някои неща. Госпожата беше толкова изчерпателна от житейска и 
правна страна, че аз просто нямам какво да допълня, освен само това, че заставам 
пред вас с молба. Ако е възможно, и не знам дали не е закъсняло нашето изказване 
по процедура, вие да върнете за ново разглеждане на докладната записка, тъй като 
аз като се запознах съвсем скоро, благодарение на медийните изяви и 
споделянията във фейсбук, и пак казвам, благодарение на моите ученици, аз 
изпаднах в такова състояние, че не можах да обясня на никой в сградата, която се 
намира на ул. „Дичо Петров“ № 15, в която има ресторант и сградата е от смесен 
тип. Искам да кажа, че когато разглеждах протоколите, установих доста неща, 
които ме смутиха. Да не кажа и нарушения. Затова ще си позволя, според моето 
скромно мнение, не претендирам, че мога да бъда изчерпателна, че първо в начина 
на внасяне и обстоятелствата, изложението, има нарушение по тази докладна 
записка. Тука в причините, които налагат приемането на проекта за изменение и 
допълнение на Наредба № 1 са съгласуването й със Закон за управление на 
етажната собственост и Закона за защита от шума в околната среда, както и 
настояването на собствениците и ползвателите на заведения за хранене и 
развлечения, находящи се в многопрофилни жилищни сгради със смесено 
предназначение за промяна на Наредба № 1. Какво установявам сега? Първо, 
причината, за да се приеме такова изменение, е че вие искате да съгласувате. Ами 
от документите личи, за една година сте променяли три пъти тази наредба. Защо 
не сте я съгласували със съответния нормативен акт, който е по-висшестоящ? Така 
да се изразя. След това. Прави ми впечатление, че се опитвате по най-тънкия и 
фин начин да обвързвате Закон за защита от шума, Закон за управление на 
етажната собственост и наредба. Добре. От една страна наредбата се съгласува със 
Закона за управление на етажната собственост. Ами питам аз, защо съгласувате 
със Закона за етажната собственост след като заявителя, ако реши да удължи и да 
прави каквото и да е искане извън рамките на етажната собственост от негово 
лице, той трябва да е минал през обсъждане, решение и вземане решение на 
всички собственици, етажни собственици. Аз смея да твърдя, че когато са се 
вземали тези решения, аз не съм участвала. Дъщерите ми също не са участвали. И 
ако се спрем на извода и каква е законовата норма – 50 +1, ами веднага мога да ви 
кажа какво ще стане на улица „Дичо Петров“ № 15. Едната сграда, 50+1 е г-н 
Марин Захариев. Другата сграда 50+1 са моите дъщери. Третата сграда, това е 
комплекс от затворен тип, е г-н Фисински. Представете си какво ще направим ние. 
Затова аз пак искам да ме разберете правилно. Нямам против търговците. Аз съм 
била също търговец и знам какви са и хубавите, и лошите страни. Но сега съм от 
страната на живущите, която съм вложила толкова инвестиции, пари, за да купя 
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на дъщерите си имот, и не желая по никакъв начин, когато се приберат, това са 
млади хора, тепърва ще имат деца, те да се опитват след 11 часа да заспиват. 
Другото, което искам да кажа е, че много хора ми казаха така, че съгласуване със 
Закон за защита от шума в околната среда, понеже бил специален закон, затова се 
приравнява или съгласува с него. Но този закон си е специален, защото точно си 
казва, че е Закон за шума. Но е в конкретен обект, а в околна среда. Това какво 
значи? Всички, които си отиват след 22 часа и 23 часа отвънка, генерират този 
шум в околната среда. Затова, не знам дали правилно ме разбирате, но всички от 
вас имате първо деца, после внуци ще дойдат, не знам дали ще бъдете съгласни да 
инвестирате определени суми и долу да имате оркестър или каквото и да е. Ако се 
съм била достатъчно убедителна, не знам по какъв друг начин бих могла да ви 
въздействам да възобновите или да прекратите, просто вие решете. Във вашите 
правомощия е. Или да отмените това удължаване на работно време от 22 часа до 
23 часа. Какво правим с един час? Ние нищо не правим. Ние просто удължаваме 
агонията на живущите в този комплекс. И имам едно питане към г-н кмета, г-н 
Мелемов. Нещо усещам аз, понеже съм единствения там по-възрастен човек, 
всички други са млади хора, с малки деца, получи се напрежение след като се 
обяви в публичното пространство, че се е гласувала тази наредба. Аз им 
предложих да дойдат да изразят становища, но те нямат време, бързат, и казаха: 
Отивай се разправяй! Ама аз няма какво да се разправям, аз идвам и просто ви 
моля. Ето, чисто човешки аз ви моля, като родител, като живущ там, като човек, 
към който е насочено това удължаване на работно време. Аз мога да ви кажа, че 
когато сме били хотелиери, ние толкова стриктно сме спазвали тези наредби, че 
просто свят ни се завива. И още в аргумента ми, понеже тук аз прехвърлям 
документите, не мога да разбера, приемате изменение и то защо само за обекти в 
жилищна сграда? Няма ли и други търговски обекти и ресторанти? Що само в 
жилищна сграда и то в жилищна сграда по заявление на Мирослав Фисински? 
Това искам да ми отговорите. Нямам нищо против лично Мирослав. Аз лично съм 
говорила с него и съм му дала, на родопски казано, акъл. Обаче Мирослав 
прескочи всички. Попитах го, исках пак да разговаряме, не. Е сега какво ще 
правим? Аз веднага съм решила какво ще правим, ако отговори г-н Мелемов по 
питането ми. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Аз не ви разбрах въпроса. 
МАЛИНА АЛЕКСАНДРОВА: Сега го задавам. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Но само искам да ви кажа. Аз не гласувам в Общински 
съвет, ако забелязвате. 
МАЛИНА АЛЕКСАНДРОВА: Не, не, не. Аз исках един документ, от който може 
изцяло да бъда аргументирана още повече. Това е протоколът от общественото 
обсъждане. Защото ние, които сме заинтересовани от това обсъждане, научихме 
преди месец. Но в протоколите е записано, че това обсъждане, г-жа Гаджева, 
извинявайте, тя е споменала в протокола, че се е провело такова обсъждане на 5 
юни 2017 година и г-жа Жана Гаджева …. Просрочвам ли времето? … Г-жа Жана 
Гаджева е участвала в тази процедура. И тя е свела до знанието на определени 
хора общински съветници, но другите не знаят нищо. Вчера ми костваше три часа 
ходене по мъките в Общината. Така и не ми се даде този протокол. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: От общественото обсъждане? 
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МАЛИНА АЛЕКСАНДРОВА: Да. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Къде сте ходили? Трябваше да дойдете… Какво да кажа? 
МАЛИНА АЛЕКСАНДРОВА: Аз бях и пред вашата врата. И последно бях при г-
н Кръстанов. Прилоша ми вчера. Просто не знам. Не искам да говоря. За пръв път 
съм пред вас. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: По принцип общественото обсъждане се обявява в сайт, 
има си начини. Не се обявява индивидуално. 
МАЛИНА АЛЕКСАНДРОВА: Момент. Не говоря за индивидуално обявление. Аз 
приветствам вашата идея, която вие направихте преди два дни във фейсбук по 
тези въпроси, на които днес ви въртяха на чекрък. Казвам, ето го, пред хората. Аз 
съм откровен човек. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Да. 
МАЛИНА АЛЕКСАНДРОВА: Повечето ме познават. Вие попитахте целия град. 
Ами защо Жана Гаджева не направи същото? Защо? Питам. Това никак не е 
маловажно. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Ще проверя случая. 
МАЛИНА АЛЕКСАНДРОВА: Искам, ако ви отегчих, казвате, спирам времето. 
Мога да преведа още един пример. Не искам тази жилищна кооперация, в която 
всеки е инвестирал много голяма сума, там квадратния метър застроена площ е 
500 евро. 
АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Госпожо, разбрахме ви. Ако имате нещо по същество. Все 
пак имаме процедурно време. Минава, изтича ви времето, правим компромис един 
път, но ви предупреждавам, че ако не се съберете в една минута, ще се наложи да 
ви прекъсна изказването. 
МАЛИНА АЛЕКСАНДРОВА: Ами трябваше да ми определите времето. 
АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Определям ви времето. Имате още 1 минута за изказване. 
МАЛИНА АЛЕКСАНДРОВА: В тази минута искам да отправя молба към всички 
общински съветници. Моля ви, отменете тази докладната записка, с която сте 
приели удължаването на работното време. И не правете поправка на очевидна 
фактическа грешка. Всички сте родители. Не вярвам, че ще ви бъде приятно, 
когато се приберете, ето сега всички се прибираме скапани, вие да не можете да 
отворите прозореца. Благодаря! 
АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Благодарим на госпожата. 
МАЛИНА АЛЕКСАНДРОВА: Ако съм ви отегчила, извинявам се. 
АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Уважаеми колеги, преминаваме към следващия етап на 
процедурата – дискусия. Всеки, който иска, да вземе отношение и мнение по 
дадения въпрос. Всички знаете за въпросната докладна записка, знаете за 
указанията от областния управител. Повечето от вас са били на последната сесия, 
където се е гласувало. Моля ви, приканвам ви, да вземете отношение. Г-жа Славка 
Каменова иска да вземе отношение по въпроса. Заповядайте, г-жо Каменова. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Уважаеми г-н председател, уважаеми г-н кмет, уважаеми 
колеги общински съветници! Аз анонсирах моето изказване още преди 
приемането на дневния ред и сега поддържам искането си вносителя да оттегли 
точка 2 от решението като недопустима. Би била допустима, ако бяхме в 
процедура по чл. 93 от Правилника, ако областният управител беше върнал и 
указал да се преразгледат от материално-правна гледна точка всички промени, 
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които са приети в Наредбата. Единственото указание, което е дал областния 
управител, това е да се приложи чл. 62 от АПК. Нищо повече. Моето лично мнение 
е, че е недопустимо разискване. Това, което много внимателно слушах и двете 
дами, които се изказаха. Може би има резон в това, което те казват, то така или 
иначе с вота на общинските съветници от предходното заседание Наредбата на 
практика е приета и това само трябва се прогласи. Това, което може да се направи, 
каквото и да е било в посока отмяна или изменение, трябва да стане с една 
последваща процедура. Така, както ни задължава Правилника и Закона за 
местното самоуправление по изменение на вече приети подзаконови нормативни 
актове. Това е моето предложение. 
АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Благодаря, г-жо Каменова. Давам думата на г-н 
Кръстанов. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Уважаеми колеги, оттеглям точка втора от гледна 
точка на въвеждане на законовия текст от Закона за шума, тъй като наистина 
считам също, че може би трябва да мине по друга процедура. 
АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Други колеги, които желаят да се изкажат? Г-н Милен 
Журналов. Заповядайте! 
МИЛЕН ЖУРНАЛОВ: Г-н председател, уважаеми г-н кмете, съветници, гости! 
Относно докладната и фактическата грешка, която ние трябва да гласуваме, факт 
е, че миналия път за съжаление съветниците гласувахме тази докладна 
положително, за промяна. Което се вижда, че е в разрез с мнението на голяма част 
от хората. Това го казвам, защото ни заинтригува и най-вече поради редицата 
обаждания, които постъпиха при нас. Ние си направихме усилията да проверим, 
нашите структури на Движението за права и свободи, и се оказа, че има доста 
много хора, които са засегнати. Най-вероятно вече след влизането в сила на тази 
наредба ще почнат да идват сигналите и тя ще „изгърми“, както се нарича. Затова 
аз разбирам дамите, които се изказаха днес и съобщавам пред всички вас тука 
нашата позиция. Явно ние сме принудени да гласуваме тази фактическа грешка, 
но ние ще се въздържим по точката, тъй като мнението, което изразихме на 
комисиите и в предишното заседание, е отрицателно спрямо тази наредба. Затова 
ви призовавам, ако има такава възможност или както каза г-жа Каменова, в една 
следваща сесия да се преразгледа наново. Благодаря ви! 
АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Благодаря ви, г-н Журналов. Колеги? Г-н Филип Топов. 
ФИЛИП ТОПОВ: Уважаеми колеги, по тази докладна записка аз вземах 
отношение в миналото заседание и на комисиите. Нямам никакво намерение да 
губя време на присъстващите. Считам обаче, и сега ще го повторя, първо тази 
грешка, която я допуснахме всички, и г-жа Каменова е била председател, и аз съм 
бил четири години председател, също съм допускал такива грешки с оглед 
обществения интерес и с оглед самата материя. Когато едно гласуване се изисква 
да бъде явно и съм го подлагал с поименно и с квалифицирано мнозинство. Сега 
обаче, тука искам внимателно да обсъждаме казуса, който е обществено интересен 
и както чувствам, ще нагнети доста обществено напрежение. Какво предлагам аз? 
Решението на Общинския съвет не допуска поправка на фактическата грешка. С 
това решение излизаме от позициите и тръгваме да работим нова докладна 
записка. Ще ви кажа защо. Мястото на точка втора тука в това решение не е 
правилно. Колежката Каменова го посочи, че трябва да отпадне. Правилно е и г-н 
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Кръстанов го оттегли. Но, сега в момента ние ако допуснем поправка на 
фактическа грешка, се получава така, че има текст относно шума, както е 
записано, относно опита да бъде пригодено със Закона за управление на шума, за 
защита на шума, извинявайте, ще стане така, че ние сме приели нещо, което 
противоречи на закона. Тоест там сме дали една диференциация за часове, за 
часово време, на места, които категорично противоречат на вече уж приетата 
докладна записка със Закона за защита от шума. Пропуск е на областния 
управител, категорично смятам, че е така, че вместо да спре решението си само за 
поправка на фактическа грешка, не го е върнал като допуснато закононарушение 
точно в този абзац, който противоречи. Г-н Мелемов, ако ви притеснява нещо, 
мога и да спра. Тука се опитвам в рамките на едно изказване да убедя колегите 
защо е по-разумното да приемем това, което предлагаме в момента. Защото ако 
допуснем поправка на фактическа грешка, ще приемем и този текст от старата 
докладна записка, който пък противоречи на Закона за защита от шума. Тогава 
какво правим? 
(От място: На следваща сесия се внася нова докладна.) 
ФИЛИП ТОПОВ: Аз смятам, че онова, което сме го приели, не е фактическа 
грешка, за да я поправяме. Това е противоречие на правна норма. Сега защо не го 
е върнал областния управител, си е негова работа. Сега другият въпрос. Ако 
допуснем тази фактическа грешка, от утре хората ще започнат да работят работно 
време, работно време, обръщам внимание на всички, а не за защита от шума. 
Работното време е съвсем друго нещо от защитата от шума. Работното време го 
определя кмета, определя го, дето се казва, Общинския съвет. На всички 
заведения. Затова мисля, че е по-разумно наистина това да направим. Ако това не 
стане сега, най-вероятно ще се намерят граждани, които ще атакуват това решение 
и пред Съда и тогава вече изпадаме в една крамола. Затова колеги, нека да 
направим следното. Общинският съвет не допуска… 
(Реплика на Милена Александрова, от място /не се чува.) 
АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Ще помоля гражданите да не вземат отношение. 
ФИЛИП ТОПОВ: Не допуска поправка на фактическа грешка. Не допуска. Това е 
наша практика. Областният управител от тук нататък да си вади юристите там и 
да решава как да го направи. Да я върне като вече за ново разглеждане. 
АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Уважаеми колеги, някой друг да има желание да вземе 
отношение? Г-жа Екатерина Гаджева. Заповядайте! 
(Славка Каменова: Може ли реплика?) 
АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Реплика на г-жа Каменова. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Влезнахме в един правен абсурд. Пак да се върнем. Г-н 
Кръстанов е изчистил докладната. Той е внесъл една чиста докладна, в унисон с 
указанията на областния управител. Изяснявам още веднъж. С вота в предходното 
заседание, общинските съветници са приели наредбата. Фактическата грешка е в 
самото обявяване на резултата. Вместо да се обяви „приема се наредба“, е 
записано, отразено „не се приема“. Това, което предлага г-н Топов, да не се 
допусне поправка на фактическа грешка, отиваме в ситуация на висящност на 
обявяване на резултата. Това, което се сещам като „вадене от кладенеца“, как да 
го нарека, е да се поиска прегласуване на Наредбата, защото имаме един резултат, 
с който се приема. Друг вариант, за да излезем от този капан на правото… Но бих 
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помолила г-н Кръстанов, не е фатално, да отложим тази точка, да седнем, да го 
изчистим чисто процесуално ако е възможно, и в следващо заседание, което ще 
бъде този месец вероятно, да внесем една чиста докладна. 
(Филип Топов, от място: Тъкмо ще се запознаем с протоколите.) 
АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Благодаря, г-жо Каменова. Някой друг съветник да вземе 
мнение, отношение? Г-жа Катя Гаджева заяви, че не желае. Давам думата на 
вносителя. Г-н Салих Аршински, заповядайте. 
САЛИХ АРШИНСКИ: Уважаеми г-н председател, г-н кмете, съветници! Явно 
казусът е юридически. Бихме подкрепили всяко нещо, което би спряло влизането 
в сила с това изменение или би отложило за ново разглеждане в следваща сесия. 
Явно казусът е юридически. Тука има колеги юристи. Заедно с г-н Кръстанов 
дайте такова предложение, около което да се обединим. Да не допуснем влизането 
в сила на това изменение. Ако е необходимо второ прегласуване, да го направим 
в следваща сесия може би. Благодаря! 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Уважаеми колеги, с оглед на изключителния 
обществен интерес и с оглед на препоръките на юристите, които уважавам много, 
оттеглям докладната записка и водим консултации по отношение на възможните 
конкретни добри решения, които би трябвало да се съобразят и със Закона, и с 
фактическата обстановка, с конкретните становища на гражданите по отношение 
на тези неща, които регулира нашата наредба. Оттеглям докладната записка. 
Благодаря ви! 
 АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Докладната записка официално е оттеглена. Давам 
думата на председателя. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви, г-н Безергянов. Уважаеми колеги, 
преминаваме към т. 19 от нашия дневен ред. 
 
ПО ДЕВЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Учредяване на 
безвъзмездно и безсрочно право на строеж върху общински поземлен имот с 
идентификатор 67653.918.142 по кадастралната карта и кадастралните 
регистри на гр. Смолян в полза на Министерство на здравеопазването за 
изграждане на Център за спешна медицинска помощ в гр. Смолян. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Докладна записка от кмета на общината относно 
учредяване на безвъзмездно и безсрочно право на строеж върху                                                                  
общински поземлен имот с идентификатор 67653.918.142 по кадастралната карта 
и кадастралните регистри на гр. Смолян в полза на Министерство на 
здравеопазването за изграждане на Център за спешна медицинска помощ в гр. 
Смолян. Имате думата, г-н кмете. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Преди малко повече от четири часа е имало комисия на 
тази тема, така че надявам се да е изчистено всичко.  
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Уважаеми колеги, откривам дискусия. Един много 
важен и изключително значим въпрос за нашия град и въобще за общината и за 
района От решително подобряване на базата на Центъра за спешна медицинска 
помощ по проект „Региони в растеж“ 2014-2020. Моля за вашето отговорно 
отношение и подкрепа за проекта за решение. Откривам дискусия по този въпрос. 
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Има ли желаещи да се изкажат? Тази докладна е гледана на комисия днес половин 
час преди заседанието на Общинския съвет. В съвместно заседание на Комисия 
по ТУОС и по законност и местно самоуправление. Има ли желаещи да се 
изкажат, уважаеми колеги? Не виждам. Прекратяваме разискванията. Моля 
общинските съветници, които са съгласни, да гласуват. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 19, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: С 19 гласа „за“, без „против“ и „въздържали се“, 
прекратихме разискванията. Чисто процедурно, моля за няколко минути почивка, 
за да влезе в залата още един общински съветник. И така, уважаеми колеги, 
прекратихме разискванията. Моля да се концентрираме върху конкретния проект 
за решение, основно предложение от три точки, във връзка с безвъзмездното 
предоставяне на безсрочно право на строеж за Център за спешна медицинска 
помощ. Гласуваме поименно проекта за решение основно предложение. 
 
Поименно гласуване на проекта за решение по т. 19 от дневния ред: 

1. Ангел Безергянов     – „за“ 
2. Анита Чолакова    – „за“ 
3. Валентин Кюлхански    – „за“ 
4. Валентин Цолов     – „за“ 
5. Данчо Киряков     – отсъства 
6. Димитър Кръстанов    – „за“ 
7. Димитър Николов     – „за“ 
8. Екатерина Гаджева    – „за“ 
9. Елисавета Лободова    – „за“ 
10. Ивайло Халваджиев    – „за“ 
11. Иван Пищалов     – отсъства 
12. Илия Томов     – отсъства 
13. Кирил Асенов     – отсъства 
14. Кирил Хаджихристев    – „за“ 
15. Коста Начев     – отсъства 
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     – „за“ 
24. Салих Аршински     – „за“ 
25. Славка Каменова     – „за“ 
26. Стефан Сабрутев     – „за“ 
27. Стоян Иванов     – отсъства 
28. Филип Топов     – „за“ 
29. Юлия Кисьова     – отсъства 
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ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Моля, обявете резултата. 
(Виолета Бояджиева: 20 „за“, без „ против“ и „ въздържали се“) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви, уважаеми колеги! С 20 гласа „за, без 
„против“ и „въздържали се“, приехме проекта за решение по тази точка от дневния 
ред. 
 

Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на Кмета на 
Община Смолян – НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ, на основание чл. 21, ал. 1,  т. 
8 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 
9 и чл. 37, ал. 6, т. 1 от Закона за общинската собственост и чл. 54 от Наредбата за 
реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество прие  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

№ 601 
 
1. Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – 

общинска собственост за 2017 година, приета с Решение № 346/ 16.12.2016 година 
на Общински съвет Смолян в Приложение № 4 – Разпоредителни сделки на 
основание чл. 37 и чл. 38 от Закона за общинската собственост, както следва: 565 
(петстотин шестдесет пет) кв.м. в поземлен имот с идентификатор 67653.918.142 
с площ 20 996 (двадесет хиляди деветстотин деветдесет и шест) кв.м, начин на 
трайно ползване: за друг обществен обект, комплекс, трайно предназначение на 
територията: урбанизирана, образуващ Урегулиран поземлен имот ІІ – за 
обществено обслужване, кв. 12 по плана на гр. Смолян, кв. Смолян – централна 
част, актуван с Акт за общинска собственост № 1107/21.03.2013 год. 

2. Да се учреди в полза на Министерство на здравеопазването на 
безвъзмездно и безсрочно право на строеж със Застроена площ: на I етаж – 165 кв. 
м., на II етаж – 400 кв.м., и Обща разгъната застроена площ – 565 кв.м., на два 
етажа, за изграждане на Център за спешна медицинска помощ в гр. Смолян в 
общински поземлен имот с пълен идентификатор № 67653.918.142 по 
кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Смолян, одобрени със 
Заповед № РД-18-14/10.05.2005г. на изпълнителния директор на АГКК, последно 
изменена със Заповед № КД-14-21-139/26.03.2013г. на Началника на СГКК – 
Смолян, с площ от 20 996 (двадесет хиляди деветстотин деветдесет и шест) кв.м, 
начин на трайно ползване: за друг обществен обект, комплекс, трайно 
предназначение на територията: урбанизирана, УПИ II - за обществено 
обслужване, кв. 12 по плана на гр. Смолян, кв. Смолян – ЦЧ, с административен 
адрес: гр. Смолян, бул. България № 2, със съседи: 67653.918.755, 67653.918.756, 
67653.918.757, 67653.918.672, 67653.918.671, 67653.918.732, 67653.918.670, 
67653.918.282, 67653.918.145, 67653.918.148, 67653.918.683, 67653.918.140, 
67653.918.746, 67653.918.754, 67653.918.138. 

3. Възлага на кмета на община Смолян след влизане в сила на подробен 
устройствен план, разрешаващ строителството по т. 2, да извърши необходимите 
действия по изпълнение на настоящото решение, в това число да издаде съответна 
заповед и да сключи договор. 
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ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: И така, последната точка 20 от нашия дневен ред. 
 
ПО ДВАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Удостояване на 
Туристическо дружество  „Карлък” – Смолян със „Златен плакет на Община 
Смолян“. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Удостояване на Туристическо дружество „Карлък” – 
Смолян със „Златен плакет на Община Смолян“. Предварително обявих моя 
конфликт на интереси по чл. 12 от Закона за наличие и предотвратяване конфликт 
на интереси. Имате думата, г-н кмете, като вносител. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Честно казано, не съм съгласен, че това е конфликт на 
интереси, защото поводът е наистина 100 години Туристическо дружество 
„Карлък“. Всички знаете неговата история, описана. Смятам, че наистина трябва 
да се гордеят всички, които имат нещо общо с това дружество и да устоим 
дружеството с плакет. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря, г-н кмете! Разкривам дискусия, уважаеми 
колеги. Има ли желаещи да се изкажат? Г-н Стефан Сабрутев. 
СТЕФАН САБРУТЕВ: На комисиите имаше предложение да се награди и с 
парична награда. Не виждам защо не се предлага това нещо. Аз правя конкретно 
предложение за 100 години – 1 000 лева и тъй като ще има питане от къде, от 
бюджета на Общинския съвет, от нашия бюджет да ги дадем. За да може г-н 
Мелемов да е доволен. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Изненадан съм.  
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви, г-н Сабрутев. Други желаещи да се 
изкажат? Не виждам. Прекратяваме разискванията, уважаеми колеги. Моля 
общинските съветници, които са съгласни, да гласуват. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 19, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: С 19 „за“, без „против“ и „въздържали се“, 
прекратихме разискванията. Гласуваме допълнението към основния проект за 
решение, което направи г-н Сабрутев, след това ще гласуваме цялото решение. 
Моля общинските съветници, които са съгласни, тука трябва обаче да гласуваме 
поименно, с предложението на г-н Стефан Сабрутев от бюджета на Общинския 
съвет, от нашия бюджет, да бъде отделена награда от 1 000 лева, която да 
придружи „Златния плакет“. Моля общинските съветници, които са съгласни, да 
гласуват. 
(Славка Каменова, от място: Едно уточнение. Предложението е на комисията.) 
(Кирил Хаджихристев, от място: Никой не го обяви.) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Моля? Предложение на комисията? Като предложение 
на Комисията ли го формулира? 
(Стефан Сабрутев, от място: Не, това е мое предложение.) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Като лично предложение. 
(Славка Каменова, от място: Беше съвместно заседание.) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Уважаеми колеги, има ли някакво напрежение в залата 
или просто си разменяте… Уточнявате предложението. 
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(Михаил Генчев, от място: Кажи, от Стефан Сабрутев и от Комисията.) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Предложението, което формулира г-н Сабрутев, но и 
Комисията е подкрепила, до колкото разбирам. И така, гласуваме поименно 
предложението за допълнение на проекта за решение. 
 
Поименно гласуване на предложението за допълнение на проекта за 
решение: 

1. Ангел Безергянов     – „за“ 
2. Анита Чолакова    – „за“ 
3. Валентин Кюлхански    – „за“ 
4. Валентин Цолов     – „за“ 
5. Данчо Киряков     – отсъства 
6. Димитър Кръстанов    – не участва в гласуването 
7. Димитър Николов     – „за“ 
8. Екатерина Гаджева    – „за“ 
9. Елисавета Лободова    – „за“ 
10. Ивайло Халваджиев    – „за“ 
11. Иван Пищалов     – отсъства 
12. Илия Томов     – отсъства 
13. Кирил Асенов     – отсъства 
14. Кирил Хаджихристев    – „за“ 
15. Коста Начев     – отсъства 
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     – „за“ 
24. Салих Аршински     – „за“ 
25. Славка Каменова     – „въздържала се“ 
26. Стефан Сабрутев     – „за“ 
27. Стоян Иванов     – отсъства 
28. Филип Топов     – „за“ 
29. Юлия Кисьова     – отсъства 

 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Моля, обявете резултата. 
(Виолета Бояджиева: 18 „за“, „ против“ няма, 1 „въздържал се“) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: С 18 „за, без „против“ и с 1 „въздържал се“, 
предложението формулирано от г-н Стефан Сабрутев се приема. Гласуваме, 
уважаеми колеги, с 1/2 явно, присъждането на „Златен плакет на Община Смолян“ 
на Туристическо дружество „Карлък“. Моля общинските съветници… 
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(Виолета Бояджиева: Цялото решение с предложението.) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Цялото решение. Би трябвало цялото предложение с 
наградата да го гласуваме поименно. Не може явно. С допълнението. 
 
Поименно гласуване на проекта за решение по т. 20 от дневния ред: 

1. Ангел Безергянов     – „за“ 
2. Анита Чолакова    – „за“ 
3. Валентин Кюлхански    – „за“ 
4. Валентин Цолов     – „за“ 
5. Данчо Киряков     – отсъства 
6. Димитър Кръстанов    – не участва в гласуването 
7. Димитър Николов     – „за“ 
8. Екатерина Гаджева    – „за“ 
9. Елисавета Лободова    – „за“ 
10. Ивайло Халваджиев    – „за“ 
11. Иван Пищалов     – отсъства 
12. Илия Томов     – отсъства 
13. Кирил Асенов     – отсъства 
14. Кирил Хаджихристев    – „за“ 
15. Коста Начев     – отсъства 
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     – „за“ 
24. Салих Аршински     – „за“ 
25. Славка Каменова     – „за“ 
26. Стефан Сабрутев     – „за“ 
27. Стоян Иванов     – отсъства 
28. Филип Топов     – „за“ 
29. Юлия Кисьова     – отсъства 

 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: 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 по т. 20.  

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

Община Смолян – НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ, по повод 100-годишнината 
на организираното туристическо движение в Смолян и на основание чл. 21, ал. 1,      
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т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА и Раздел ІІ от Правилника за отличията на Община Смолян 
прие 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

№ 602 
 
1.Удостоява Туристическо дружество „Карлък” – Смолян със „Златен плакет 

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

връчи отличието на Туристическо дружество „Карлък” – Смолян при подходящ 
повод. 

3. Възлага на Кмета на Община Смолян или упълномощено от него лице да 
впише удостояването на Туристическо дружество „Карлък” – Смолян със „Златен 
плакет на Община Смолян” в Почетната книга на Общината. 

4. Награждава Туристическо дружество „Карлък“ – Смолян по повод 100 
години от създаването на организираното туристическо движение в Смолян с 
парична награда в размер на 1 000 (хиляда) лева. 
 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: С това дневния ред е изчерпан, уважаеми колеги. 
Сърдечно ви благодаря! Позволете ми да изкажа специални благодарности на 
Ивайло Халваджиев, който доста трудно, с две патерици, дойде днес на 
заседанието и активно участва в нашата работа. Благодаря ви! До скоро и хубава 
вечер! 
 
(Заседанието на Общинския съвет беше закрито в 18.15 часа.) 
 
 
 
 
 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ 
Председател на Общински съвет – Смолян 
 
 
Изготвил протокола,  
Анелия Кехайова – гл. специалист 
в сектор „ Административно обслужване” към Дирекция АИО и ОМП 
 
 

 


