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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 
№ 7 

 
 
 

Днес, 08.03.2016 година, от 15.00 часа, в заседателната зала на Община 
Смолян се проведе заседание на Общински съвет – Смолян, на основание чл. 23, 
ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация. 

Присъстваха: 27 общински съветници. 
Отсъстваха: Данчо Киряков и Кирил Асенов. 
Заседанието беше открито и ръководено от председателя на Общинския 

съвет – Славка Каменова. 
 
СЛАВКА КАМЕНОВА – председател на Общински съвет - Смолян: Добър ден, 
уважаеми дами и господа! Не мога да започна преди да съм се обърнала към най-
красивата част в тази зала и най-силната част – жените. Честит празник на 
всички жени! Да сте живи и здрави, силни! Така, както е казала и една много 
велика дама, желязната лейди – Маргарет Тачър: „Ако искаш нещо да се каже, 
помоли мъж, а да се направи – помоли жена”. Честит празник!  
(Ръкопляскания.) 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Преди да проверим кворума, обявявам две уведомления 
– от инж. Данчо Киряков и Кирил Асенов, които по уважителни причини не 
присъстват. Кворумът, г-жо Бояждиева, към този момент? 
(Виолета Бояджиева – гл. експерт в дирекция „ АИО и ОМП”: В залата 
присъстват 26 общински съветници.) 
СЛАВКА КАМЕНОВА: При кворум 26 общински съветници, на лице е законов 
такъв за откриване на заседанието на Общинския съвет. Преди пристъпване към 
същинския дневен ред, имам приятното удоволствие да закълнем новият 
общински съветник Димитър Николов Николов. Г-н Николов, заповядайте на 
микрофон. Моля всички да изслушаме клетвата. 
(Всички присъстващи в залата станаха на крака.) 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Г-н Николов, повтаряйте след мен.  „Заклевам се в 
името на Република България…”… 
ДИМИТЪР НИКОЛОВ: Заклевам се в името на Република България… 
СЛАВКА КАМЕНОВА: „… да спазвам Конституцията и законите на 
страната…”… 
ДИМИТЪР НИКОЛОВ: … да спазвам Конституцията и законите на страната… 
СЛАВКА КАМЕНОВА: „… и във всичките си действия…”…   
ДИМИТЪР НИКОЛОВ: … и във всичките си действия… 
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СЛАВКА КАМЕНОВА: „… да се ръководя от интересите на гражданите от 
община Смолян…”…   
ДИМИТЪР НИКОЛОВ: … да се ръководя от интересите на гражданите от 
община Смолян… 
СЛАВКА КАМЕНОВА: „…и да работя за тяхното благоденствие.”…   
ДИМИТЪР НИКОЛОВ: … и да работя за тяхното благоденствие. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: „Заклех се!”  
ДИМИТЪР НИКОЛОВ: Заклех се! 
(Ръкопляскания.) 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Предоставям ви клетвения лист да подпишете, след 
което придобивайки качеството на редовен общински съветник, моля да заемете 
мястото си.  
(Новоизбраният общински съветник Димитър Николов получи удостоверението 
на Общинска избирателна комисия и подписа клетвения лист, след което зае 
мястото си в Общинския съвет.) 
(Димитър Николов: Уважаема г-жо председател на Общинския съвет! 
Позволете и аз да поздравя всички дами в залата и да поднеса букети на 
общинските съветнички.) 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Уважаеми колеги общински съветници! На вашето 
внимание е проектът за дневен ред, както и предложената допълнителна точка, 
която ви беше предоставена на комисиите. Знаете, видно от писмото на 
областния управител, тя обосновава наложителността да бъде включена като 
допълнителна точка. Има ли други предложения по проекта за дневен ред с 
допълнителната точка? Ако няма, моля с вдигане на ръка да приемем проекта за 
дневен ред. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 26, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Проектът за дневен ред и една допълнителна точка, 
така, както е обявена, се приема.  

 
 

Д Н Е В Е Н  Р Е Д:  
 

1. Награждаване на образователни и културни институции. 
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на община Смолян 

 
2. Приемане на  Годишна програма за развитие на читалищната дейност в 

община Смолян през 2016 година 
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на община Смолян 

 
3. Разрешение за изменение на Подробен устройствен план - План за 

регулация на гр. Смолян – кв.Райково и кв.Устово за обект : „Път II – 86 – 
Главна пътна комуникация – гр. Смолян” с обхват включващ кварталите: 34, 
100, 104, 106, 109, 120, 121, 130, 701, 1041, 1051, 1096, 1201, 1211, 1261, 1262, 
1302, 1304, 3404. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на община Смолян 
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4. Приемане на оценка на независим оценител за придобиване на 
собственост на поземлени имоти по трасето на обект: „Път ІІ – 86 – Главна 
пътна комуникация – Смолян”. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на община Смолян 
 
5. Изкупуване на недвижим поземлен имот с идентификатор 67653.915.630 

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

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на община Смолян 
 
6. Сключване на предварителен договор по реда на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от 

ЗУТ с Калин Василев Узунов, Костадин Спасов Пищалов и Георги Димитров 
Пищалов 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на община Смолян 
 
7. Прекратяване на съсобственост по реда на чл. 36, ал.1, т. 2 от ЗОС във 

връзка с чл. 36 от Закона за собствеността 
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на община Смолян 

 
8. Отдаване под наем на общински терени за поставяне на преместваеми 

обекти по одобрена схема по реда на чл.56 от Закона за устройство на 
територията и Закона за общинската собственост на Държавно Предприятие 
„Български спортен тотализатор“ 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на община Смолян 
 
9. Отдаване под наем на общински терени за поставяне на преместваеми 

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

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на община Смолян 
 
10. Учредяване право на строеж за изграждане на жилищни сгради върху 

поземлен имот с идентификатор 67653.916.436, образуващ УПИ ХХII, кв. 137 по 
плана на гр. Смолян и поземлен имот с идентификатор 67653.916.437, образуващ 
УПИ ХХIII, кв. 137 по плана на гр. Смолян по реда на чл. 37, ал. 1 от Закона за 
общинската собственост и чл. 50, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество чрез публични търгове с 
тайно наддаване. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на община Смолян 
 
11. Приемане на становище за опрощаване на дължими държавни вземания 

от Росица Тодорова Симова 
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на община Смолян 

 
12. Одобряване на бюджетна прогноза за местни дейности за периода 2017–

2019г. на Община Смолян 
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на община Смолян 
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13. Промяна в състава на Постоянните комисии на Общинския съвет 
   ДОКЛАДВА: Сл. Каменова – председател на Общински съвет 
 
14. Приемане на План за действие при терористична дейност на 

територията на община Смолян 
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на община Смолян 

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

Докладва: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян 
 
СЛАВКА КАМЕНОВА: По тази точка имаше предложение от една от 
комисиите, от г-н Василев, към така предложените награди да се добавят и 
грамоти. Предложение, което беше прието изцяло от кмета на община Смолян, 
вносителя на предложението. Г-н Мелемов, имате думата. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Първо, уважаеми дами, и аз искам да ви честитя 
празника! Да ви пожелая здраве, лично щастие, много хубав празник, много 
приятни емоции и да бъдете все така по-красивата част на човечеството! 
Уважаеми госпожи и господа общински съветници! През настоящата година 
четири образователни институции, пет читалища и една от най-самобитните 
културни формации в община Смолян празнуват юбилей и кръгли годишнини. 
Те са описани в докладната. Приемам предложението и моля за вашето 
отношение. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Предложения? Г-н Хаджихристев. 
КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: Уважаема г-жо председател, уважаеми г-н кмет! С 
уважение към всички образователни и читалищни институции, но искам да 
отбележа, че по принцип кръглите годишнини са 25, 50, 100, 150, „златна 
сватба”, „ сребърна”, „ платинена”. Струва ми се, че тука трябва особено 
внимание да обърнем на 150-годишнината на Народно читалище „Кирил 
Маджаров” – Устово, тъй като то е едно от петте първи за страната читалища 
създадени, заедно с Благоевград. Преди това са Шумен, Силистра и Лом. От 
читалища, с много развита дейност и в момента. Не мога да се съглася примерно, 
за 90-годишнината на читалището в с. Полк. Серафимово – 1 000 лв. Вярно, 
кметът е от там, аз съм зет, съгласен съм, но предлагам за Устово да бъдат 2 500 
лв. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Други предложения има ли колеги? Г-н Кръстанов. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви, г-жо председател! Уважаеми колеги 
общински съветници, г-н кмете! Уважаеми кметове на населени места и кметски 
наместници, уважаеми гости! Честит 8-ми март! Поздравления за всички жени, 
на които се крепи животът! Здраве и любов! Някой каза днес здраве и късмет, а 
аз мисля, че здраве и любов е значително по-подходящо, не само по-
емоционално пожелание. Присъединявам се към предложението, което направи 
Кирил Хаджихристев във връзка с юбилея на Народно читалище „Кирил 
Маджаров” в Устово. Останалите образователни, научни и културни институти, 
които честват кръгли годишнини е така, 150 години е юбилей. Значи 25, 50, 75, 
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100, 125 и 150 са юбилеи. Едновременно с това, искам да отбележа и да направя 
конкретно предложение, Народно читалище „Христо Ботев” в Смолян, заедно с 
отбелязването на кръглата годишнина, на самото читалище, отбелязва и кръгла 
годишнина на Детско-юношеския фолклорен ансамбъл, който знаете, че от 4-5 
години като цяло осъществява своята изключително патриотична и 
образователна възпитателна дейност в рамките на читалището. Едновременно с 
това 25 години на танцов състав „Зареница”, което също е юбилей. Затуй, 
подкрепяйки предложението на колегата Хаджихристев, предлагам сумата за 
читалище „Христо Ботев” да бъде завишена с 500 лева. Толкова, колкото беше 
предвидено от гледна точка на това, че то е най-голямото читалище не само в 
област Смолян, а до колкото знам и в Южна България. Над 850-860 и няколко, 
до колкото последно си спомням, самодейци творят, развиват се, възпитават се, 
запазват фолклора, правят конкретни постановки с определени естетически 
културни ценности. Благодаря! 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Други предложения от съветниците? Г-н Мелемов. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Безспорно и „Христо Ботев” и „Кирил Маджаров” 
заслужават много повече пари и от 2 500, и от 500 лева. Не случайно следващата 
точка точно сме се постарали субсидията да бъде направена така, че да отчита не 
само колко са стари читалищата, защото има наистина, примерно в Стойките от 
1903 г., но се стараем наистина да финансираме читалищата според тяхната 
дейност. Поради тази причина естествено „Христо Ботев” взема най-много пари, 
защото има най-голяма дейност. Мисълта ми е, аз нямам нищо против. Въпросът 
е, че те парите никога не стигат. Да, можем да увеличим парите за тия  
читалища, ще ги вземем от някаква друга социална дейност. Обикновено 
Общината извършва в повечето случаи своя социална дейност, за която и 
дейност да говорим. Нямам нищо против. Хубаво е на всички читалища, ако 
трябва да вдигнем, но това са ни възможностите. Иначе нямам нищо против 
наистина. Всяко читалище има нужда от повече пари. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Ако няма други предложения, моля да прекратим 
разискванията. Който е съгласен да прекратим разискванията, моля да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 27, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Прекратяваме разискванията. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Може би г-жа Аръчкова трябваше да каже от къде ще 
намалим средствата, за да увеличим тук. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Уважаеми общински съветници, уважаеми г-н кмет! 
Няма никакъв проблем да бъдат намалени средствата в културните дейности, а 
пък да бъдат завишени средствата за награден фонд, защото това пак е в дейност 
„Култура”. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Подлагам на гласуване първото предложение, което 
постъпи по време на разискванията, на г-н Хаджихристев за Народно читалище 
„Кирил Маджаров”. Паричната награда в размер на 1 500 лева да се завиши на 
2 500 лева. Само че поименно е гласуването. Нека да се гласуват поименно. Все 
пак става дума за разпореждане с пари. 
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Поименно гласуване на предложението на Кирил Хаджихристев: 
1. Анита Чолакова    – „за” 
2. Валентин Кюлхански    – „за” 
3. Валентин Цолов    – „за” 
4. Данчо Киряков    – отсъства 
5. Димитър Кръстанов    – „за” 
6. Димитър Николов    – „за” 
7. Екатерина Гаджева    – „за” 
8. Елисавета Лободова    – „за” 
9. Ивайло Халваджиев    – „за” 
10.  Иван Пищалов    – „за” 
11.  Илия Томов     – „за” 
12.  Кирил Асенов     – отсъства 
13.  Кирил Хаджихристев   – „за” 
14.  Коста Начев     – „за” 
15.  Костадин Василев    – „за” 
16.  Мария Семерджиева    – „за” 
17.  Марияна Методиева    – „за” 
18.  Милен Журналов    – „за” 
19.  Милен Пачелиев    – „за” 
20.  Михаил Гунчев    – „за” 
21.  Михаил Генчев   – „за” 
22.  Петър Мирчев    – „за” 
23.  Петя Язова     – „за” 
24.  Салих Аршински   – „въздържал се” 
25.  Славка Каменова   – „за” 
26.  Стефан Сабрутев   – „за” 
27.  Стоян Иванов    – „за” 
28.  Филип Топов    – „за” 
29.  Юлия Кисьова    – „за” 

 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Резултат?. 
(Виолета Бояджиева: 26 „за”, „ против”  няма, „ въздържал се” 1.) 
СЛАВКА КАМЕНОВА: 26 „за”, без „против” и 1 „въздържал се”. 
Предложението на г-н Хаджихристев се приема. Подлагам на гласуване 
предложението на г-н Кръстанов за Народно читалище „Христо Ботев” от 1 000 
на 1 500 лв., във връзка с дейността на ДЮФА. Който е съгласен, моля да 
гласува поименно. 

 
Поименно гласуване на предложението на Димитър Кръстанов: 

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

 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Резултат?. 
(Виолета Бояджиева: 26 „за”, „ против”  няма, „ въздържал се” 1.) 
СЛАВКА КАМЕНОВА: 26 „за”, 1 „въздържал се”. Предложението на г-н 
Кръстанов се приема. Моля да гласуваме цялото решение поименно така, както е 
предложено в докладната на кмета на община Смолян. 
 

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

 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Резултат? 
(Виолета Бояджиева: 26 „за”, „ против”  няма, „ въздържал се” 1.) 
СЛАВКА КАМЕНОВА: 26 „за”, 1 „въздържал се”, без „против”. Предложението 
се приема по т. 1. 

 
 

Общинският съвет на основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА прие 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
№ 126 

 
1. Награждават се образователни и културни институции, както следва: 
• Средно общообразователно училище „Св.св. Кирил и Методий” – 

Смолян, по повод честване 160 години от основаването му, с парична награда в 
размер на 1500 лв. (хиляда и петстотин лева) и грамота. 

• Професионална гимназия по техника и технологии „Христо Ботев“ – 
Смолян, по повод честване 80 години професионално образование в Смолян и 10 
години от създаването на обединеното учебно заведение, с парична награда в 
размер на 1000 лв. (хиляда лева) и грамота. 

• Основно училище „Юрий Гагарин“ – Смолян, по повод честване 135 
години от създаването на първоначалното училище и 55 години на съвременното 
училище, с парична награда в размер на 1000 лв. (хиляда лева) и грамота. 

• Целодневна детска градина „Вела Пеева” – с. Смилян, по повод честване 
55 години от основаването й, с парична награда в размер на 500 лв. (петстотин 
лева) и грамота. 

• НЧ “Кирил Маджаров-1866” – Смолян, кв. Устово, по повод честване 
150 години от основаването му, с парична награда в размер на 2500 лв. ( две 
хиляди и петстотин лева) и грамота. 

• НЧ “Хр. Ботев-1871” – Смолян, по повод честване 145 години от 
основаването му, с парична награда в размер на 1500 лв. (хиляда и петстотин 
лева) и грамота. 
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• НЧ „Балкански просветител-1871“ – Смолян, кв. Райково, по повод 
честване 145 години от основаването му, с парична награда в размер на 1000 лв. 
(хиляда лева) и грамота. 

• НЧ “Отец Паисий-1926” – с. Полковник Серафимово, по повод честване 
90 години от основаването му, с парична награда в размер на 1000 лв. (хиляда 
лева) и грамота. 

• НЧ „Зора-1956“ – с. Кутела по повод честване 60 години от основаването 
му, с парична награда в размер на 500 лв. (петстотин лева) и грамота. 

• Клуб „Зевзек“ при НЧ „Орфееви гори-1870“ – Смолян, кв. Райково, по 
повод честване 25 години от учредяването му, с парична награда в размер на 
1000 лв. (хиляда лева) и грамота. 

 
 
ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Приемане на Годишна програма 
за развитие на читалищната дейност в община Смолян през 2016 година. 

Докладва: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян 
 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Предложения от комисиите няма. Г-н Мелемов, имате 
думата. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: В изпълнение на Закона за народните читалища, 
съгласно чл. 26а, ал. 1, народните читалища в община Смолян представиха до 10 
ноември на Кмета на Общината предложения за своята дейност през 2016 
година. Кметът на Общината, съгласно ал. 2 на същия член, внася направените 
предложения в Общинския съвет, който да приеме Годишна програма за 
развитие на читалищната дейност в Община Смолян за 2016 г. След проведени 
две заседания на Комисията за разпределение на читалищните субсидии за 2016 
г. се прави следното предложение, което е в докладната. Вие го имате. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Откривам дискусия. Предложения, разисквания? Ако 
няма, моля да гласуваме прекратяване на разискванията с вдигане на ръка. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 27, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Прекратяваме разискванията. Моля да гласуваме. Явно 
е гласуването, с вдигане на ръка. Който е съгласен да подкрепим предложението 
за приемане на Годишната програма, да гласува.  
ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 27, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: С 27 гласа „за”, без „против” и „въздържали се”, приема 
се предложението по т. 2. 
 

Общинският съвет на на основание чл. 26а (2) от Закона за народните 
читалища и чл. 21, ал. 1, т. 12 и ал. 2 от ЗМСМА прие   

 
Р Е Ш Е Н И Е 

№ 127 
 

1. Приема Годишна програма за развитие на читалищната дейност в община 
Смолян през 2016 година. 
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2. Финансирането на Годишната програма за развитие на читалищната 
дейност в община Смолян през 2016 година да бъде в рамките на размера 
на разпределената държавна субсидия от бюджета за 2016 година. 

3. Упълномощава Кмета на Общината да подпише договор с всяко   
читалище в община Смолян за изпълнение на Годишната програма за 
развитие на читалищната дейност през 2016 година. 

 
Приложение № 1 – Годишна програма за развитие на читалищната дейност в община 
Смолян през 2016 година. 

 
 

ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Разрешение за изменение на 
Подробен устройствен план – План за регулация на гр. Смолян – кв. 
Райково и кв. Устово за обект: „ Път ІІ – 86 – Главна пътна комуникация – 
гр. Смолян” с обхват, включващ кварталите: 34, 100, 104, 106, 109, 120, 121, 
130, 701, 1041, 1051, 1096, 1201, 1211, 1261, 1262, 1302, 1304, 3404. 

Докладва: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян 
 
 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Предложения от комисиите няма. Г-н Мелемов, имате 
думата. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Знаете, че това е важен обект за нашия град. Искането 
за изменение на Подробния устройствен план за обект „Път ІІ – 86 – Главна 
пътна комуникация – гр. Смолян” е разгледано на Общинския експертен съвет 
по устройство на територията. Заданието е изготвено съгласно изискванията на 
чл. 125 на ЗУТ. Моля за вашето отношение. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Откривам дискусия. Има ли желаещи да допълнят 
нещо? Не виждам. Ако няма, моля да прекратим разискванията с гласуване. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 27, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Прекратяваме разискванията. Който е съгласен да 
подкрепим предложението в докладната по т. 3, моля да гласува с вдигане на 
ръка. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 27, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: С 27 гласа „за”, без „против” и „въздържали се”, 
предложението по т. 3 се приема. 
 

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

чл. 124а, ал.1 от ЗУТ, чл.125 ал.1 и ал.2 от ЗУТ, чл.136, ал.1 от ЗУТ и чл.134, 
ал.2, т.2 от ЗУТ, чл.156а от ЗУТ прие 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

№ 128 
 

1. Допуска изменение на Подробен устройствен план - План за регулация  
на гр.Смолян – кв.Райково и кв.Устово за обект : „Път II – 86 - Главна пътна 
комуникация - гр. Смолян” с обхват включващ кварталите : 34, 100, 104, 106, 
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109, 120, 121,130, 701, 1041, 1051, 1096, 1201, 1211, 1261, 1262, 1302, 1304, 3404, 
при следните изисквания:  

 
Проектът да се изработи от правоспособни проектанти и да отговаря на 

изискванията на Наредба № 8 от 14.06.2001 г. за обема и съдържанието на 
устройствените схеми и планове и Наредба № 7 от 22.12.2003 г. за правила и 
нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.  

Проектът да се представи в Община Смолян, окомплектован с актуална 
скица от кадастралната карта на гр. Смолян - кв. Райково и кв.Устово - извадка 
от действащия ЗРП на гр. Смолян- кв. Райково  и изработен в М 1:500. 

2. Одобрява Техническо задание за измение на Подробни устройствени 
планове - План за регулация на гр.Смолян – кв.Райково и кв. Устово за обект: 
„Път II – 86 - Главна пътна комуникация - гр. Смолян”.  
           3. Съгласно чл. 156а. (Нов - ДВ, бр. 87 от 2010 г.) от ЗУТ,  допуска 
изработването на подробен устройствен план за изграждане на  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. 
 
Приложение: Техническо задание за изменение на Подробни устройствени планове - 
План за регулация на гр.Смолян – кв.Райково и кв.Устово. 

 
 
ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Приемане на оценка на 
независим оценител за придобиване на собственост на поземлени имоти по 
трасето на обект: „ Път ІІ – 86 – Главна пътна комуникация – Смолян”. 

Докладва: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян 
 
 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Това е свързано с предходната точка. Няма 
предложения. Г-н Мелемов, имате думата. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Всички знаете, че този обект бе започнат в края на 70-
те години на миналия век. В последствие замразяван. През това време много се 
променят и обществено-икономическите и устройствените условия. През 2000 
година е сключен договор между Община Смолян и Главно управление 
„Пътища” за съвместно финансиране, завършване и въвеждане в експлоатация. 
Сключено е и Допълнително споразумение на 15.02.2016 година към Договора. 
Поради тази причина, за придобиване на собствеността на поземлените имоти по 
трасето на обекта, въз основа на доклад за извършена експертна оценка от 
лицензиран оценител, вписан в Камарата на независимите оценители, ви 
предлагам решение, с което да се приеме справедлива пазарна оценка за 1 кв. м. 
– 18 лв., без ДДС. Предлагаме решение на Общинския съвет, което моля да 
подкрепите. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Откривам дискусия. Има ли предложения, колеги? Ако 
няма, моля да прекратим формално с гласуване дискусията.  
ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 27, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0. 
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СЛАВКА КАМЕНОВА: Прекратяваме дискусията. Поименно гласуване. Да 
подкрепим предложението за приемане на оценката. 
 

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

 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Резултат? 
(Виолета Бояджиева: 27 „за”,  без „ против”  и  „ въздържали се” .) 
СЛАВКА КАМЕНОВА: С 27 „за”, без „против” и „въздържали се”, 
предложението по т. 4 се  приема. 
 
 

Общинският съвет на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закон за местното 
самоуправление и местната администрация и във връзка с чл. 34, ал. 1 и ал. 2 
Закона за общинската собственост и чл. 37, ал. 1 от Закона за пътищата прие 
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Р Е Ш Е Н И Е 
№ 129 

 
1. Приема справедлива пазарна цена за 1 кв.м. - 18 лева без ДДС, въз 

основа на Доклад за извършена експертна оценка от лицензиран оценител, 
вписан в Камарата на независимите оценители в България, за предприемане на 
действия по придобиване на собствеността на поземлените имоти по трасето на 
обект: „Път ІІ – 86 – Главна пътна комуникация – Смолян”.  

2. Упълномощава Кмета на Община Смолян да предприеме 
законосъобразни действия по изпълнение на Договор № 87/19.07.2000 г. и 
Допълнителното споразумение от 15.02.2016 г., неразделна част от същия 
договор, сключени с Агенция „Пътна инфраструктура” и Община Смолян. 
            
Приложения :  
1. Договор между Община Смолян и Главно управление пътища;   
2. Допълнително споразумение от 15.02.2016 г. към Договор № 87/19.07.2000 г. между 
Агенция „Пътна инфраструктура” и Община Смолян; 
3. Доклад за извършена експертна оценка от независим експерт; 

 
 
ПО ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Изкупуване на недвижим поземлен 
имот с идентификатор 67653.915.630 по кадастралната карта на гр. Смолян 
на основание чл. 199 от ЗУТ във връзка с чл. 33 от ЗС. 

Докладва: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян 
 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Няма предложения от комисиите. Г-н Мелемов, имате 
думата. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: В Община Смолян е постъпило заявление от 
наследници на Филип Милушев, с което предлагат на Община Смолян да изкупи 
собствения им недвижим имот с дадения идентификатор, с площ 496 кв. м. 
Предлаганата сума за изкупуване на имота е 35 хиляди лева. Към настоящия 
момент в Община Смолян не се предвиждат съответните капиталови вложения 
за реализиране на улица в гореописания имот с оглед задоволяване на 
обществените потребности от местно значение. Поради тази причина ви 
предлагам решение, с което отказваме да изкупим дадения имот. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Откривам дискусия. Предложения? Ако няма такива, 
моля да прекратим разискванията с вдигане на ръка. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 27, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Прекратяваме разискванията. Поименно гласуване за 
подкрепа на предложението. 

 
Поименно гласуване на проекта за решение по т. 5 от дневния ред: 

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

 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Резултат? 
(Виолета Бояджиева: 27 „за”, без „ против” и „ въздържали се” .) 
СЛАВКА КАМЕНОВА: С 27 гласа „за”, без „против” и „въздържали се”, приема 
се предложението по т. 5. 

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

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

 
Р Е Ш Е Н И Е 

№ 130 
 

1. Отказва да изкупи  от наследници на Филип Василев Милушев 
собственият им  недвижим имот – поземлен имот с идентификатор 67653.915.630 
целия с площ 496  (четиристотин деветдесет и шест) кв.м., трайно предназначение 
на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 
10m) по кадастралната карта на гр. Смолян, одобрена със Заповед № РД-18-
14/10.05.2005 г. на ИД на Агенцията по геодезия, картография и 
кадастър,последно изменение със Заповед № КД-14-21-165/01.072009 год. на 
Началник на СГКК – Смолян, при граници: п.и. 67653.915.88, п.и. 67653.915.576 и 
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п.и. 67653.915.54, участващ в УПИ ХХХІІІ – 1542, 1543 и улична регулация, кв. 
107 по плана на гр. Смолян за предлаганата сума за изкупуване в размер  35 
000,00 (тридесет и пет хиляди) лева. 

  
2. Упълномощава Кмета на Община Смолян да издаде необходимия за 

целта документ /писмен отказ/, удостоверяващ отказа на Общинския съвет за 
изкупуване на поземлен имот цитиран в точка 1. 

 
 
ПО ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Сключване на предварителен 
договор по реда на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ с Калин Василев Узунов, 
Костадин Спасов Пищалов и Георги Димитров Пищалов. 

Докладва: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян 
 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Няма направени предложения от комисиите. 
Вносителят г-н Мелемов. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Със заявление от Калин Узунов, Костадин Пищалов и 
Георги Пищалов, желаят да сключат предварителен договор с Община Смолян 
във връзка с представена промяна на ПУП за Урегулиран поземлен имот ІІ-627, 
кв. 70 по плана на гр. Смолян, кв. Устово, поземлен имот с даден идентификатор 
в докладната. Тоест към техния имот те желаят да присъединят 30 кв. м. 
общински имот. За предаващите се общински части е изготвена експертна 
оценка на правоспособен оценител на пазарна стойност 840 лв., без ДДС. Моля 
за вашето решение. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Откривам дискусия. Има ли предложения? Ако няма, 
моля да прекратим разискванията. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 27, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Прекратяваме разискванията. Поименно гласуване по 
предложението за решение. 

 
Поименно гласуване на проекта за решение по т. 6 от дневния ред: 

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

 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Резултат? 
(Виолета Бояджиева: 27 „за”, без „ против”  и  „ въздържали се” .) 
СЛАВКА КАМЕНОВА: С 27 „за”, без „против” и „въздържали се”, приема се 
предложението по т. 6. 

 
 

Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал.2 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация, чл. 35, ал. 4, т. 2 от Закона 
за общинската собственост и чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от Закона за устройство на 
територията прие 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

№ 131 
 

1. Дава съгласие за сключване на предварителен договор с Калин Василев 
Узунов, Костадин Спасов Пищалов и Георги Димитров Пищалов по реда на чл. 15, 
ал. 3, и ал. 5 от Закона за устройства на територията. 

2. Упълномощава Кмета на Община Смолян да сключи предварителен 
договор с Калин Василев Узунов, Костадин Спасов Пищалов и Георги Димитров 
Пищалов за продажба на част от общински имот с площ 30 кв.м. от поземлен 
имот с идентификатор 67653.927.6 целия с площ 618 (шестстотин и осемнадесет) 
кв.м., с начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10m), трайно 
предназначение на територията: Урбанизирана, УПИ І,  кв. 70 по плана на гр. 
Смолян, кв. Устово, актуван с Акт за частна общинска собственост        № 
1564/25.01.2011 год.  на пазарна оценка от 840,00 (осемстотин и четиридесет) 
лева, без ДДС. 

3. Упълномощава Кмета на Община Смолян след влизане в сила на 
изменението на Подробният устройствен план и плащане на цената, и съответните 
данъци и такси да сключи окончателен договор. 
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ПО СЕДМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Прекратяване на съсобственост 
по реда на чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС във връзка с чл. 36 от Закона за 
собствеността. 

Докладва: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян 
 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Предложения от комисиите не са постъпили. Имате 
думата, г-н Мелемов. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: В деловодството на Община Смолян е постъпило 
заявление от „Център ДИ-АЙ” ООД, за прекратяване на съсобственост, чрез 
изкупуване на 215 кв. м. от имот, целия с площ 493 кв. м. Купувачът „Център 
ДИ-АЙ” е собственик на 278 върху 493, тоест те имат 278 кв. м. от целия имот – 
493 кв. м. Желаят да закупят 215 кв. м. общинска собственост. За общинската 
част е изготвена експертна оценка на правоспособен оценител на пазарна цена в 
размер на 6 170 лв., без ДДС. Моля за вашето решение. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Откривам дискусия. Ако няма предложения, моля да 
прекратим разискванията. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 26, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Прекратяваме разискванията. Поименно гласуване по 
предложението. 
 

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

 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Резултат? 
(Виолета Бояджиева: 26 „за”, без „ против”  и „ въздържали се” .) 
СЛАВКА КАМЕНОВА: С 26 гласа „за”, без „против” и „въздържали се”, приема 
се предложението по т. 7. 

 
 

Общинският съвет на основание чл.36 от Закона за собствеността  във 
връзка с чл. 8, ал. 9 и чл. 36, ал. 1, т. 2 от Закона за общинската собственост във 
връзка  с чл.40, ал.1, т. 3 и чл. 49, ал. 3 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 местна администрация прие 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

№ 132 
 

1. Допълва Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – 
общинска собственост за 2016 година приета с Решение № 26/18.12.2015 година 
на Общински съвет Смолян в Приложение № 3 по чл. 36, ал. 1, т.2 от Закона за 
общинската собственост, допълва 215 (двеста и петнадесет) кв.м., 
представляващи  215/493 идеални части от поземлен имот с идентификатор 
67653.934.352  целия с площ 493 (четиристотин деветдесет и три) кв.м., с начин 
на трайно ползване: ниско застрояване (до 10m), трайно предназначение на 
територията: урбанизирана, актувани с Акт за частна общинска собственост  № 
1855/02.02.2016 год.  

2. Дава съгласие за прекратяване на съсобственост между Община Смолян и 
„Център ДИ-АЙ” ООД, чрез изкупуване на 215 (двеста и петнадесет) кв.м., 
представляващи  215/493 идеални части от поземлен имот с идентификатор 
67653.934.352  целия с площ 493 (четиристотин деветдесет и три) кв.м., с начин 
на трайно ползване: ниско застрояване (до 10m), трайно предназначение на 
територията: урбанизирана, актувани с Акт за частна общинска собственост № 
1855/02.02.2016 год.   на пазарна цена в размер на        6 170,00 (шест хиляди сто и 
седемдесет) лева без ДДС. 

3. Упълномощава Кмета на Община Смолян да извърши всички необходими 
правни и фактически действия по изпълнение на горното решение. 

 
 
ПО ОСМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Отдаване под наем на общински 
терени за поставяне на преместваеми обекти по одобрена схема по реда на 
чл. 56 от Закона за устройство на територията и Закона за общинската 
собственост на Държавно предприятие „Български спортен тотализатор”. 

Докладва: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян 
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СЛАВКА КАМЕНОВА: Няма постъпили предложения от комисиите. Г-н 
Мелемов, имате думата. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: В Община Смолян е получено заявление от директора 
на ЮЦРД на ДП „Български спортен тотализатор” за продължаване срока на 
договорите за Държавно предприятие „Български спортен тотализатор” за 
разполагане на временни обекти на територията на община Смолян. Държавно 
предприятие „Български спортен тотализатор” има за цел да набира парични 
средства за подпомагане на физическото възпитание и спорта в Република 
България за поддържане, ремонт, реконструкция, цялостно обновяване или 
създаване на нови спортни обекти или спортни съоръжения в държавните и 
общинските училища. Във връзка с горното и изтичане срока на договорите е 
одобрена схема по чл. 56 от Закона за устройство на територията, за отдаване 
под наем на терени и разполагане на временни обекти, както е дадено в 
докладната. Моля за вашето решение. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Откриваме дискусия. Има ли предложения? Ако няма, 
моля да прекратим разискванията. Искате да кажете нещо? Извинявам се. Г-н 
Топов. 
ФИЛИП ТОПОВ: Г-жо председател, г-н кмет, уважаеми колеги общински 
съветници, гости! И от мен поздравления към по-красивата част от 
присъстващите и на всички дами по случай 8-ми март! Известно е, че зад всеки 
успял мъж стои една жена, но е известно и това, че по-големите войни винаги са 
водени заради жени. До тука по несериозната част. Сега, по време на комисиите 
попитах дали тези терени са включени в Годишната програма по управление и 
разпореждане с имущество на Общината, защото те не са включени. Тука 
говорим за терени, а не за конструкции. Вие поехте ангажимент да съгласувате 
това мое питане с Правната дирекция дали има някакъв проблем по отношение 
на така разписаните терени, без да са включени в Годишната програма. Хубаво е 
наистина да го изчистим този въпрос, казано образно, защото ако подлежат на 
такова вписване в Годишната програма, и ние сега ги гласуваме за отдаване под 
наем, ще се създаде проблем. Благодаря! 
СЛАВКА КАМЕНОВА: По време на комисиите ни беше отговорено, че тези 
обекти са включени в Годишната програма и не се налага допълнителна 
проверка. Това беше отговорът от представителите на ръководството, от инж. 
Цекова. Други въпроси? Включени са тези терени като терени в Годишната 
програма, в съответното приложение за отдаване под наем. Така че не се налага, 
г-н Топов, допълнителна проверка. Имате ли, колеги, други предложения? Ако 
няма, моля да прекратим разискванията. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 26, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Прекратяваме разискванията. Поименно гласуване по 
предложението по т. 8. 

 
Поименно гласуване на проекта за решение по т. 8 от дневния ред: 

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

 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Резултат? 
(Виолета Бояджиева: 26 „за”, без „ против” и „ въздържали се”.) 
СЛАВКА КАМЕНОВА: 26 „за”, без „против” и  „въздържали се”. Приема се 
решение по предложението по т. 8. 

 
Общинският съвет на основание  чл.11, ал.1 от Закона за общинската 

собственост и във връзка с чл. 51 (б) от Закона за Физическото възпитание и 
спорта,   чл. 12 от Наредба за обектите и елементите на градското обзавеждане 
по чл. 56 от ЗУТ, за рекламните, информационните и монументално-
декоративни елементи и за рекламната дейност на територията на Община 
Смолян   и чл. 21, ал.1 т. 8 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация прие 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

№ 133 
 

І. Дава съгласие за отдаване под наем на терени за поставяне на 
преместваеми обекти, като елементи от градското обзавеждане, без търг или 
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конкурс на Държавно Предприятие „Български спортен тотализатор“  за срок от 
3 (три) години  както следва: 
 
 

№  
по ред 

Местонахождение 

1. Терен  с площ 16 кв.м. за поставяне на временен обект – тип павилион на Български спортен 
тотализатор, находящ се в поземлен имот с идентификатор 67653.915.266 по кадастрална карта на 
гр.Смолян /ТПК-Братан Шукеров / с месечен наем в размер на 176 лева без ДДС (сто седемдесет и 
шест лева ).  

2. Терен  с площ 16 кв.м. за поставяне на временен обект – тип павилион на Български спортен 
тотализатор, находящ се в поземлен имот с идентификатор 67653.922.656 по кадастрална карта на 
гр.Смолян, кв.Райково ул. Коста Аврамиков   /спирка Бункера / с месечен наем в размер на 176 лева 
без ДДС (сто седемдесет и шест лева ).. 

3. Терен с площ 16 кв.м за поставяне временен обект – тип павилион на Български спортен тотализатор, 
находящ / до пощата кв.Устово / в поземлен имот с идентификатор 67653.925.347 по кадастрална 
карта на гр.Смолян с месечен наем в размер на 176 лева без ДДС (сто седемдесет и шест лева ). 

4. Терен  с площ 20,50 кв.м. за поставяне на  временен обект – тип павилион на Български спортен 
тотализатор, находящ се в поземлен имот с идентификатор 67653.934.18 по кадастрална карта на 
гр.Смолян бул.България,  до жил.бл. № 46 кв.Смолян, гр.Смолян  с месечен наем в размер на 225,50 
лева без ДДС ( двеста двадесет и пет лева ). 

 
 

ІІ. Упълномощава кмета на общината да изготви заповеди и да сключи 
договори за наем за срок от 3 години.    

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

Докладва: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян 
 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Идентично предложение за отдаване под наем на 
общински терени за поставяне на преместваеми обекти по одобрена схема за 
други обекти – в Широка лъка, Смилян и Смолян. Предложения няма.  
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Минималните наемни цени се определят съгласно 
Наредбата за определянето и администрирането  на местните такси и цени на 
услуги в община Смолян. Ще се отдадат чрез търг с тайно наддаване, така че 
моля за вашето решение. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Откривам дискусия. Въпроси? Предложения? Ако няма, 
моля да прекратим разискванията. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 25, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Прекратяваме разискванията. Поименно гласуване, 
колеги, на предложението по т. 9. 

 
Поименно гласуване на проекта за решение по т. 9 от дневния ред: 

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

 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Резултат? 
(Виолета Бояджиева: 26 „за”, без „ против” и „ въздържали се”.) 
СЛАВКА КАМЕНОВА: С 26 гласа „за”, без „против” и „въздържали се”, приема 
се предложението по т. 9. 

 
 

Общинският съвет 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 

№ 134 
 

І. Дава съгласие Кмета на Община Смолян да открие процедура за 
провеждане на публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на 
общински терени за поставяне на преместваеми обекти, като елементи от 
градското обзавеждане  както следва: 
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№  
по ред 

Местонахождение 

1. Терен  за поставяне на временен обект – тип павилион за склад с площ 12 кв.м. находящ се 
на територията на община Смолян, съгласно одобрена схема от 25.02.2016 г. по чл. 56 от 
ЗУТ , находящ се  в с. Смилян, ПИ 67547.501.1647 по кадастрална карта на с.Смилян . 

2. Терен  за поставяне на временен обект – тип павилион, за склад, с площ 30 кв.м., съгласно 
одобрена схема от 25.02.2016 г. по чл. 56 от ЗУТ, находящ се  в с. Широка лъка, УПИ VІ –За 
групови стопански сгради, ПИ 83274.501.4 по кадастрална карта на с.Широка лъка.  

3. Терен  за поставяне на временен обект – тип павилион, за склад, с площ 15 кв.м., съгласно 
одобрена схема от 26.02.2016 г. по чл. 56 от ЗУТ, находящ се  в УПИ ІV252-резервен 
промишлен терен, кв.91, ПИ 67653.927.252 по кадастрална карта на гр.Смолян. 

 
 

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

ІІІ. Упълномощава кмета на общината да проведе публични търгове за 
отдаване под наем на горецитираните  обекти, да изготви заповеди и да сключи 
договори за наем за срок от 3 години.    
 
 
ПО ДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Учредяване право на строеж за 
изграждане на жилищни сгради върху поземлен имот с идентификатор 
67653.916.436, образуващ УПИ ХХІІ, кв. 137 по плана на гр. Смолян и 
поземлен имот с идентификатор 67653.916.437, образуващ УПИ ХХІІІ, кв. 
137 по плана на гр. Смолян по реда на чл. 37, ал. 1 от Закона за общинската 
собственост и чл. 50, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление 
и разпореждане с общинско имущество чрез публични търгове с тайно 
наддаване. 

Докладва: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян 
 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Предложения по време на заседанията на комисиите не 
са направени. Имате думата, г-н Мелемов. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: В Община Смолян са постъпили инвестиционни 
намерения за учредяване право на строеж за изграждане на жилищни сгради 
върху имоти – частна общинска собственост, описани в докладната, два имота. 
Пазарната стойност на правото на строеж по оценка на лицензиран оценител на 
имот е 1 770 лв. без ДДС за единия и 1 550 лв. без ДДС за другия имот. Моля за 
вашето решение. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Откривам дискусия по предложението по т. 10. Колеги, 
ако няма предложения, да прекратим разискванията. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 27, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0. 
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СЛАВКА КАМЕНОВА: Прекратяваме разискванията. Колеги, поименно 
гласуване по предложението за учредяване правото на строеж. 

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

 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Резултат?. 
(Виолета Бояджиева: 27 „за”,  без „ против”  и  „ въздържали се” .) 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Приема се решението по т. 10 с резултат: 27 гласа „за”. 

 
 

Общинският съвет на основание  чл. 8, ал. 9, чл.37, ал.1 и чл. 41, ал.2 от 
Закона за общинската собственост, чл. 50, ал.1 от Наредбата за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество  и чл. 21, ал.1, 
т. 8 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местна администрация прие 
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Р Е Ш Е Н И Е 
№ 135 

 
1. Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – 

общинска собственост за 2016 година, приета с Решение № 26/18.12.2015 година 
на Общински съвет Смолян в частта на Приложение №4 (Разпоредителни сделки 
на основание чл. 37 и чл. 38 от ЗОС – учредяване право на строеж върху имоти – 
частна общинска собственост, за учредяване право на надстрояване и/или 
пристрояване на сгради построени върху имоти – частна общинска собственост, 
чрез търг или конкурс), както следва : 

- учредяване право на строеж чрез публичен търг с тайно наддаване за 
изграждане на жилищна сграда в поземлен имот с идентификатор 67653.916.436 
с площ 305 кв.м. по кадастрална карта на гр. Смолян, одобрена със заповед 
№РД-18-14/10.05.2005г. на ИД на АГКК - София, образуващ УПИ ХХII, кв.137 
по плана на гр. Смолян, с начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10м.), 
трайно предназначение на територията: урбанизирана, при граници: поземлен 
имот с идентификатор 67653.916.434, поземлен имот с идентификатор 
67653.916.437, поземлен имот с идентификатор 67653.917.435 и поземлен имот с 
идентификатор 67653.916.74, съгласно скица №15-52082-04.02.2016г. на Служба 
по геодезия, картография и кадастър – гр. Смолян, актуван с Акт за частна 
общинска собственост №1655/04.04.2012г., вписан в Служба по вписванията под 
№143, том II, н.д. 353, вх. Регистър 648/23.04.2012г.; 

- учредяване право на строеж чрез публичен търг с тайно наддаване за 
изграждане на жилищна сграда в поземлен имот с идентификатор 67653.916.437 
с площ 308 кв.м. по кадастрална карта на гр. Смолян, одобрена със заповед 
№РД-18-14/10.05.2005г. на ИД на АГКК - София, образуващ УПИ ХХIII, кв.137 
по плана на гр. Смолян, с начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10м.), 
трайно предназначение на територията: урбанизирана, при граници: поземлен 
имот с идентификатор 67653.916.434, поземлен имот с идентификатор 
67653.916.436 и поземлен имот с идентификатор 67653.916.74, съгласно скица 
№15-52086-04.02.2016г. на Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. 
Смолян, актуван с Акт за частна общинска собственост №1656/05.04.2012г., 
вписан в Служба по вписванията под №141, том II, н.д. 351, вх. Регистър 
645/23.04.2012г. 

2. Приема справедлива пазарна стойност за учредяване право на строеж 
чрез публичен търг с тайно наддаване за изграждане на жилищна сграда в 
поземлен имот с идентификатор 67653.916.436 с площ 305 кв.м. по кадастрална 
карта на гр. Смолян, одобрена със заповед №РД-18-14/10.05.2005г. на ИД на 
АГКК - София, образуващ УПИ ХХII, кв.137 по плана на гр. Смолян, с начин на 
трайно ползване: ниско застрояване (до 10м.), трайно предназначение на 
територията: урбанизирана, при граници: поземлен имот с идентификатор 
67653.916.434, поземлен имот с идентификатор 67653.916.437, поземлен имот с 
идентификатор 67653.917.435 и поземлен имот с идентификатор 67653.916.74, 
съгласно скица №15-52082-04.02.2016г. на Служба по геодезия, картография и 
кадастър – гр. Смолян, актуван с Акт за частна общинска собственост 
№1655/04.04.2012г., вписан в Служба по вписванията под №143, том II, н.д. 353, 
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вх. Регистър 648/23.04.2012г., като първоначална в размер на 1770 (хиляда 
седемстотин и седемдесет) лева, без ДДС. 

3. Приема справедлива пазарна стойност за учредяване право на строеж 
чрез публичен търг с тайно наддаване за изграждане на жилищна сграда в 
поземлен имот с идентификатор 67653.916.437 с площ 308 кв.м. по кадастрална 
карта на гр. Смолян, одобрена със заповед №РД-18-14/10.05.2005г. на ИД на 
АГКК - София, образуващ УПИ ХХIII, кв.137 по плана на гр. Смолян, с начин на 
трайно ползване: ниско застрояване (до 10м.), трайно предназначение на 
територията: урбанизирана, при граници: поземлен имот с идентификатор 
67653.916.434, поземлен имот с идентификатор 67653.916.436 и поземлен имот с 
идентификатор 67653.916.74, съгласно скица №15-52086-04.02.2016г. на Служба 
по геодезия, картография и кадастър – гр. Смолян, актуван с Акт за частна 
общинска собственост №1656/05.04.2012г., вписан в Служба по вписванията под 
№141, том II, н.д. 351, вх. Регистър 645/23.04.2012г. като първоначална в размер 
на 1550 (хиляда петстотин и петдесет) лева, без ДДС. 

4. Открива процедура за учредяване право на строеж чрез публични 
търгове с тайно наддаване на гореописаните имоти – частна общинска 
собственост. 

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

 
 

ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Приемане на становище 
за опрощаване на дължими държавни вземания от Росица Тодорова 
Симова. 

Докладва: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян 
 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Знаете, че това ни е изпратено от Президента за 
становище. Няма предложения на комисиите. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Няма какво да добавя. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Запознати са колегите. Дискусия? Ако няма 
разисквания, моля да прекратим формално, както се казва, разискванията. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 27, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Прекратяваме разискванията. Който е съгласен да дадем 
положително становище за опрощаване на държавно вземане от физическото 
лице така, както е посочено, моля да гласува. И становището да бъде изпратено 
на Администрацията на Президента на Република България.  
ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 27, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: С 27 гласа „за”, без „против” и „въздържали се”, приема 
се положително становище по предложението. 

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

местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл.98, т.12 от 
Конституцията на Република България, чл.168, т.4 от ДОПК прие 
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Р Е Ш Е Н И Е 
№ 136 

 
1. Изразява положително становище за опрощаване на дължими държавни 
вземания от Росица Тодорова Симова, представляващи неплатени данъци 
за недвижим имот към държавата в размер на 3168 /три хиляди сто 
шестдесет и осем / лева. 
 

2. Възлага на кмета на Община Смолян или упълномощено от него 
длъжностно лице да изпрати настоящото решение в едно със 
съпътстващата го преписка до Администрацията на Президента на 
Република България. 

 
 
ПО ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Одобряване на бюджетна 
прогноза за местни дейности за периода 2017 – 2019 г. на Община Смолян. 

Докладва: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян 
 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Предложения от комисиите не са постъпили. Г-н 
Мелемов, като вносител имате думата. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Съгласно указанията на Министерството на финансите 
и изискванията на Закона за публичните финанси, бюджетната прогноза за 
периода 2017 – 2019 г. в частта за местни дейности на общината, следва да бъде 
одобрена от Общинския съвет. При разработването на прогнозата са взети 
предвид насоките от указанията на Министерство на финансите, действащата 
нормативна база и поетите ангажименти от общината. Съгласно всичко това и 
посочените мотиви по-горе, предлагам Общинският съвет да вземе решение, с 
което да одобри бюджетната прогноза за местни дейности за периода 2017 – 
2019 г. на Община Смолян. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Откривам дискусия. Има ли предложения? Становища? 
В комисиите бяха направени разисквания, беше изслушано ръководството, г-н 
Мелемов. Ако няма разисквания, предлагам формално така да гласуваме 
прекратяване на разискванията. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 27, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Прекратяваме разискванията. Поименно гласуване по 
предложението за одобряване на бюджетната прогноза за местните дейности за 
периода 2017 – 2019 г. 

 
Поименно гласуване на проекта за решение по т. 12 от дневния ред: 

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

 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Резултат?. 
(Виолета Бояджиева: 24 „за”, „ против” няма, „ въздържали се” 3.) 
СЛАВКА КАМЕНОВА: С 24 „за”, 3 „въздържали се” и без „против”, приема се 
предложението за одобряване на бюджетната прогноза. 

 
 

Общинският съвет на основание чл.21, ал.1, т.12 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл.83, ал.2 от Закона за публичните 
финанси, чл.28, ал.1 от Наредбата за условията и реда за съставяне на 
тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, 
изпълнение и отчитане на бюджета на община Смолян, указанията на 
Министерството на финансите БЮ №1 / 10.02.2016година прие 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

№ 137 
 

Одобрява бюджетната прогноза за местни дейности за периода 2017 – 
2019 година на Община Смолян, както следва: 

 
         1.  Прогноза на постъпленията от местни приходи по бюджета на Общината  
и на разходите за местни дейности за периода 2017 – 2019 г.  Приложение № 1. 
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         2. Прогноза за нов дълг и финансиране чрез заеми на база действащи 
договори и намерения за поемане на задължения по нови заеми за периода 2017 
– 2019 година - Приложение № 2, 
         3. Прогноза на разходите на начислена основа за лихви по обслужване на 
заемите на база действащи договори за заеми и намерения за поемане на 
задължения по нови договори за заеми за периода 2017 – 2019 година - 
Приложение № 3. 
 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Следващата точка от редовния дневен ред. Ще помоля 
да определим председателстващ. Една точка, която е внесена от мен като 
председател на Общинския съвет, за избиране на Милен Журналов за член на 
Постоянните комисии, на мястото на подалият оставка преди това общинският 
съветник – Емилия Миткова Делиева. Ако не възразявате, г-н Топов да поеме 
председателството. Г-н Топов? Който е съгласен г-н Топов да поеме 
председателството по т. 13, моля да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 27, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Поименно е гласуването, г-н Топов, за това решение. 
 
 
ПО ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Промяна в състава на 
Постоянните комисии на Общинския съвет. 

Докладва: Славка Каменова – председател на Общинския съвет 
 
 

ФИЛИП ТОПОВ: Колеги, запознали сте се с докладната записка на г-жа 
Каменова. Има ли желаещи да вземат отношение по така внесеното 
предложение? Не виждам. Който е съгласен да прекратим дискусията по 
докладната записка, моля да гласува с вдигане на ръка. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 27, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0. 
ФИЛИП ТОПОВ: Прекратихме дискусията. И така, колеги, поименно гласуване. 
 

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

 
ФИЛИП ТОПОВ: Резултата, колежке?. 
(Виолета Бояджиева: 27 „за”, без „ против” и „ въздържали се”. 
ФИЛИП ТОПОВ: 27 „за”, без „против” и „въздържали се”. Приема се това 
предложение като проект за решение. Благодаря! 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Благодаря ви, г-н Топов! 

 
 

Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 33, ал. 1,  
т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация прие 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

№ 138 
 

1. Избира Милен Руженов Журналов за член на Постоянната комисия по 
здравеопазване и социални дейности, образование, култура, вероизповедания, 
младежта и спорта и член на Постоянната комисия за предотвратяване и 
установяване на конфликт на интереси, на мястото на Емилия Миткова Делиева. 

 
 

ПО ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Приемане на План 
за действие при терористична дейност на територията на община Смолян. 

Докладва: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян 
 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Последната точка, която я приехме като допълнителна. 
Приемане на План за действие при терористична дейност на територията на 
община Смолян. Няма предложения постъпили по време на заседанията на 
комисиите. Г-н Мелемов като вносител. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: С Решение на Министерски съвет на Република 
България № 1 от 05.01.2016 г. е приет Национален план за противодействие на 
тероризма. В община Смолян е постъпило писмо от Областния управител, с 
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което ни информира, че в изпълнение на по-горе цитираното Решение на 
Министерски съвет е необходимо да се организира разработването на Общински 
план за действие при терористична дейност. Сформирана бе работна група, 
която изготви проект за План за действие при терористична дейност на 
територията на общината. При разработването на проекта са спазени всички 
писмени указания и примерна структура. Планът е съгласуван с Областна 
дирекция на МВР – Смолян и с Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и 
защита на населението” – Смолян. Предлагам на вашето внимание проект на 
План за действие при терористична дейност на територията на община Смолян. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Откривам дискусия. Има ли предложения, колеги, по 
така направеното предложение? Г-н Топов, искате думата? Имате думата. 
ФИЛИП ТОПОВ: Уважаеми колеги! Наистина сериозно вземам отношение по 
така внесената докладна записка. Прави чест на общинското ръководство, че е 
подготвило този план. На мен ми се иска, на база на създалата се обществено-
политическа обстановка в Близкия изток, обстановката, която е на границата на 
Република България, миграционните процеси, да обърнем по-сериозно внимание 
на евентуалните възможности да възникнат такива действия и не само 
терористични актове, а евентуално и възникване на бедствия, аварии и други 
неща. Вярно е, че специализираните органи са оторизирани да вземат 
отношение, но взех отношение заради това, че този план и тази идея, която е 
продиктувана от Решението на Министерски съвет, от указанията на Областния 
управител, следва чрез журналистите да стигне до по-широката общественост. 
Да повишим, не говоря конкретно за Плана, г-жо Каменова, говоря за създалата 
се обстановка и необходимост от по-голяма активност при забелязване, 
констатиране и установяване на някакви действия, които биха довели до 
евентуално извършване на такива терористични актове и не само. За по-голяма 
активност от гледна точка на превенция. Тука не съм взел думата, за да шашкам 
хората, но все пак необходимо е да повишим бдителността на хората. Не говоря 
и в аспект да изпадаме в някаква параноя, някой видял нещо – куфарче, багаж 
или нещо от този род, и да тръгнем сигнализираме за щяло и не щяло. Апелът ми 
е повече към по-младото поколение. Апелът ми е повече в педагогическите 
институции и училищата, защото тука ние не говорим единствено и само за 
терористични актове. Говорим и за нарушаване на обществения ред, говорим за 
безредици, говорим и за други, евентуално и за природни бедствия. Затова 
приветствам това предложение. Лично аз ще гласувам за неговото приемане. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Други колеги? Не сме гласували още прекратяване на 
разискванията. Ако няма, моля да прекратим разискванията с гласуване вдигане 
на ръка. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 27, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Прекратяваме разискванията. Който е съгласен да 
подкрепим предложението за приемане на Плана така, както се запознахте в 
комисиите, моля да гласува с вдигане на ръка. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 27, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: С 27 гласа „за”, без „против” и „въздържали се”, приема 
се предложението.  
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Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация и в изпълнение на т. 2 от Решение    
№ 1 от 05.01.2016 г. на Министерски съвет на Република България прие 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

№ 139 
 

1. Приема План за действие при терористична дейност на територията на 
община Смолян. 

 
Приложение: План за действие при терористична дейност на територията община 
Смолян; 
 
 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Поради изчерпване на дневния ред, закривам 
заседанието на Общинския съвет. Пожелавам приятен празник на всички! До 
скоро! 

 
 

 
 
Заседанието на Общинския съвет беше закрито в 16.00 часа) 
 
 
СЛАВКА КАМЕНОВА 
Председател на Общински съвет – Смолян 
 
 
 
Изготвил протокола, 
Анелия Кехайова - главен специалист  
в сектор „ Административно обслужване” към Дирекция „ АИО и ОМП”  
 


