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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 

№ 46 

 

Днес, 17.12.2018 година, от 13.00 часа, в Сесийна зала на Община Смолян се 

проведе заседание на Общински съвет – Смолян, на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от 

Закона за местното самоуправление и местната администрация. 

Присъстваха: 26 общински съветници. 

Отсъстваха: Илия Томов, Коста Начев, Славка Каменова. 

 

Заседанието беше открито и ръководено от председателя на Общинския съвет – 

инж. Данчо Киряков. 

 

ДАНЧО КИРЯКОВ – председател на Общински съвет – Смолян: Уважаеми колеги, 

г-н кмете, уважаеми гости! Днес е последното заседание предполагам за тази година. 

Добър ден на всички! Моля за проверка на кворума. 

(Мариана Иванова – гл. експерт в сектор „Административно обслужване“: 25 

общински съветници.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: 25 човека в залата, състава на Общинския съвет. Може да 

започнем работа. Уважаеми колеги, имаме известие за отсъствие на трима наши 

колеги – г-н Томов, г-н Начев и г-жа Каменова. Други такива не са постъпвали 

официално. Имаме заявка за едно изказване и имаме една извънредна докладна, която 

е внесена днес, във връзка с оказване на еднократна помощ. Вие ще решите дали да 

влезне в дневния ред. Заповядайте, колеги, по коментарите за дневния ред. Г-н 

Хаджихристев. 

КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: Уважаеми г-н председател, уважаеми г-н кмет, уважаеми 

колеги, уважаеми кметове на населени места, граждани! Поради високият обществен 

интерес относно безстопанствените кучета на територията на общината, предлагам 32 

точка да стане 5-та точка в дневния ред и всички останали след нея с един номер по-

назад. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Благодаря! Г-н Сабрутев. 

СТЕФАН САБРУТЕВ: Уважаеми г-н председател, уважаеми г-н кмет, колеги, гости, 

кметове на населени места! Аз искам да предложа на вас, г-н председател, първа и 

втора точка да ги оттеглите, тъй като мисля, че тези две дружества трябва да 

претърпят преструктуриране. И на една специална сесия за тях да обсъждаме 

бъдещето и на двете общински фирми. Благодаря!  

ДАНЧО КИРЯКОВ: Ако позволите, г-н Сабрутев. На едно мнение сме с вас по 

отношение на дружествата, но тъй като за едно от дружествата в продължение на три 

години, съгласно нашата наредба, не е внасяна докладна записка, така, както изисква 

Наредбата, а не Закона, и това е основната причина да ви помоля да ги разгледаме, 

тъй като сме извън правилата по нашата наредба за едно от дружествата. Тъй като е 

изтекъл договора – на „Ученическо хранене“. В продължение на три години 
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Общински съвет не се е произнасял за заплащането на управителя на това дружество. 

И молбата ми е такава. Нека да го разгледаме, да не сме в разрез с Наредбата, вече е 

изтекъл договора и на другото дружество тази година. А иначе по отношение на това, 

което вие казвате, г-н Сабрутев, сигурно сте чували мои коментари много отдавна, че 

аз също смятам като вас, че се налага някакво преструктуриране. Заповядайте, г-н 

Хаджихристев! 

КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: В такъв случай при тези обстоятелства, които казвате, че 

от три години няма подновен договор, аз държа да разгледаме първа и втора точка. И 

да попитам, ако има сключвани договори през това време от изпълняващия 

длъжността „управител“, тези договори валидни ли са или не за тези три години? 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Малко изпадаме по същество по тези точки. Съгласно Закона, 

договорите на тези управители са безсрочни и по смисъла на Закона това, което вие 

питате, техните договори дали са валидни – да, валидни са. Въпросът е, че в нашата 

наредба има такова изискване за всяка година да се разглеждат както отчети, така и 

определяне на заплащането на управителите на общинските търговски дружества. 

Други мнения по дневния ред? Ако няма, който е съгласен да прекратим 

разискванията по дневния ред, моля да гласува. 

ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 25, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ - 0      

ДАНЧО КИРЯКОВ: Прекратяваме разискванията с 25 „за“. Г-н Сабрутев, поддържате 

ли предложението, което направихте, да го гласуваме?  

(Стефан Сабрутев, от място: Да.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Подлагам най-напред на гласуване предложението на г-н 

Сабрутев точка първа и втора от дневния ред да отпаднат. Който е „за“, моля да 

гласува. 

ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 4, „ПРОТИВ“ – 7, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 14. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: 4 „за“, 7 „против“ и 14 „въздържали се“, предложението на г-н 

Сабрутев не се приема. Сега гласуваме предложението на г-н Хаджихристев точка 32 

от дневния ред, да стане точка 5, а останалите да се изместят с 1 назад. Който е „за“ 

това предложение, моля да гласува. 

ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 7, „ПРОТИВ“ – 6, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 9. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: 7 „за“, 6 „против“, 9 „въздържали се“, не се приема 

предложението на г-н Хаджихристев. В процедура на гласуване сме, кажете. 

(Екатерина Гаджева, от място: Обяснение на отрицателен вот.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Обяснение на отрицателен вот. Заповядайте! 

ЕКАТЕРИНА ГАДЖЕВА: Уважаеми г-н председател, уважаеми г-н кмет! Аз си 

мисля, че в нашите 32 точки от дневния ред маловажна и обществено незначима няма. 

Всяка една точка е важна, а фактът, че се мъчим да направим 32-ра 5-та, ми говори, че 

част от съветниците нямат намерение да останат до края на сесията. С оглед, че част 

от докладните се приемат с 20 гласа, това несериозно ми звучи. За „Социално 

подпомагане“ също е важно да им осигурим сградата. Така че поредността на 

докладната не е я прави по-малко обществено незначима. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Благодаря ви! Уважаеми колеги, тъй като по точките 1 и 2 от 

дневния ред вносител съм аз, моля за вашите предложения за заместващ на моето 

място. 

(От залата: И дневния ред трябва да гласуваме.) 
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ДАНЧО КИРЯКОВ: Извинете. Цялостно гласуване на дневния ред. Моля, който е 

съгласен с дневния ред за днешната сесия, моля да гласува. 

ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 18, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 4. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: 18 „за“, 0 „против“ и 4 „въздържали се“. Дневният ред се приема. 

Може да започнем работа. 

 

                                                        Д Н Е В Е Н   Р Е Д:  

 

     1. Договор за управление на "УЧЕНИЧЕСКО И СТОЛОВО ХРАНЕНЕ" ЕООД   с 

ЕИК:120506497, сключен с Григор Кръстев Павлов. 

                            ДОКЛАДВА: инж. Данчо Киряков – Председател на Общински съвет  
                  
     2. Договор за управление на „СМОЛЯН-АВТОТРАНСПОРТ“ ЕООД с 

ЕИК:120059295, сключен с Георги Христов Йочев.           

                            ДОКЛАДВА: инж. Данчо Киряков – Председател на Общински съвет 

 

     3. Наредба № 2 за определянето и администрирането на местните такси и цени на 

услугите на територията на община Смолян. 

                                              ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на община Смолян 

               

     4. Изменение и допълнение на Наредба №3 за определяне размера на местните 

данъци на територията на Община Смолян. 

                                             ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на община Смолян 

 

     5. Отчет за състоянието на общинската собственост и резултати от нейното 

управление по видове и категории обекти в Община Смолян за 2018 г., по реда на 

чл.66а от Закона за общинската собственост. 

                                             ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на община Смолян 

 

     6. Приемане на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – 

общинска собственост. 

                                             ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на община Смолян 

 

     7. Обезпечаване на авансово плащане по  Административен договор за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № РД-02-37-88/17.09.2018г. и  номер 

от ИСУН- BG16RFOP001-1.022-0003-C01 проект „Изграждане на нови социални 

жилища в град Смолян”, финансиран от Оперативна програма „Региони в растеж“ 

2014-2020, по процедура за директно предоставяне № BG16RFOP001-1.022 

„Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 

– Смолян“ част от процедура № BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на 

интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 - 2020“. 

                                              ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на община Смолян 

       

     8. Предоставяне на част от имот - публична общинска собственост за 

безвъзмездно управление на Дирекция „Социално подпомагане“-Смолян към Агенция 

за социално подпомагане гр. София по реда на Закона за общинската собственост. 

                                      ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на община Смолян 
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9. Отдаване под наем на части от имот, публична общинска собственост  за 

Банков офис  в сграда с идентификатор 67653.918.43.12  по реда на Закона за 

общинската собственост (Община Смолян) 

                                             ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на община Смолян 

 

10. Отдаване под наем на част от поземлен имот публична общинска собственост с 

идентификатор 67653.1.669 по кадастрална карта на гр. Смолян, чрез публично 

оповестен конкурс по реда на Закона за общинската собственост (паркинг Студенец). 

                                              ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на община Смолян 

 

11. Отдаване под наем чрез публично оповестен конкурс на сграда с 

идентификатор 67653.918.166.6  по кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. 

Смолян по реда на Закона за общинската собственост (Топлоцентрала). 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на община Смолян 

 

12. Отдаване под наем на терен за поставяне на преместваем обект по одобрена 

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

общинската собственост в северната част на ЕГ “Иван Вазов“ гр. Смолян 

                                              ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на община Смолян 

 

13. Даване на съгласие за издаване на разрешения по чл.56 от ЗУТ за територията 

на к.к. Пампорово – к.т.я. „Снежанка“, „Студенец“ и „Малина“ по Наредбата за 

обектите и елементите на градското обзавеждане по чл.56 от ЗУТ. 

                                              ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на община Смолян 

 

14. Даване на съгласие за издаване на разрешение по чл.56 от ЗУТ за територията 

на к.к. Пампорово – к.т.я. „Малина“ по Наредбата за обектите и елементите на 

градското обзавеждане по чл.56 от ЗУТ. 

                                              ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на община Смолян 

 

15. Даване на съгласие за издаване на разрешения по чл.56 от ЗУТ за територията 

на к.к. Пампорово – к.т.я. „Малина“ по Наредбата за обектите и елементите на 

градското обзавеждане по чл.56 от ЗУТ. 

                                             ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на община Смолян 

 

16. Одобряване на пазарна цена за обезщетение на собствениците на поземлени 

имоти попадащи в обект: “Обходен път Тикале – Влахово“ 

                                              ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на община Смолян  

                                     

17. Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за регулация 

и застрояване на поземлен имот с идентификатор 14605.15.221 в местност 

„Въгларниците“, землище на с. Гела. 

                                              ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на община Смолян 
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18. Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за регулация 

и застрояване на поземлен имот с идентификатор 67547.28.88 в местност 

„Кравефермата”, землище на с. Смилян. 

                                              ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на община Смолян 

 

19. Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за регулация 

и застрояване на поземлени имоти с идентификатори : 67547.5.79 в местност „Бяла 

река“,  67547.5.85 и 67547.5.51,  в местност „Радино”, землище на с. Смилян. 

                                              ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на община Смолян 

 

20. Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за регулация 

и застрояване на поземлен имот с идентификатор 57282.10.122 в местност 

„Пристанско“ в землище на с. Полковник Серафимово и промяна на ПУП – ПРЗ на 

УПИ ІІ- 529 и УПИ V – 529 в кв.8 по плана на с. Полковник Серафимово. 

                                          ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на община Смолян 

 

21. Одобряване на Подробен устройствен план – парцеларен  план и устройствена 

план - схема за обект : „Външно електрозахранване на база за дървопреработка и 

производство на пелети  в ПИ 67653.2.834, град Смолян“ /местност „Табаково“/. 

                                              ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на община Смолян 

 

22. Одобряване на устройствена план - схема за обект: „Газификация на гр. 

Смолян”, Подобект: “Газоразпределителни мрежи и отклонения към абонати в 

централна градска част, етап 2, гр. Смолян, община Смолян“.   

                                          ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на община Смолян 

 

23. Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за регулация 

и застрояване на поземлен имот с идентификатор 67653.2.392 в местност 

„Станковица“, землище на гр. Смолян, Община Смолян. 

                                          ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на община Смолян 

 

24. Изкупуване на част от поземлен имот с идентификатор 67653.914.211 по     

кадастралната карта на гр. Смолян, основание по реда на чл.199 от ЗУТ във връзка с 

чл. 33 от ЗС  

                                          ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на община Смолян 

 

25. Изкупуване на част от поземлен имот с идентификатор 67653.913.277 по 

кадастралната карта на гр. Смолян, основание по реда на чл.199 от ЗУТ във връзка с 

чл. 33 от ЗС. 

                                          ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на община Смолян 

 

26. Изкупуване на част от поземлен имот с идентификатор 67653.925.39 по 

кадастралната карта на гр. Смолян, кв. Устово,  по реда на чл.199 от ЗУТ във връзка с 

чл. 33 от ЗС.  

                                              ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на община Смолян 
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27.Изкупуване на поземлен имот № 144, кв. 36, 37 по плана на с. Полковник 

Серафимово, общ. Смолян на основание чл.199 от ЗУТ във връзка с чл. 33 от ЗС. 

                                       ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на община Смолян  

 

28.Изкупуване на недвижим имот с идентификатор 67653.925.59.13 по 

кадастралната карта на гр. Смолян, кв. Устово на основание чл.199 от ЗУТ във връзка 

с чл. 33 от ЗС (гараж кв. Устово). 

                                       ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на община Смолян 

 

29.Удължаване срок, по договори за наем на общински пасища, мери и ливади, 

сключени след търгове, на основание Закона за собствеността и ползването на 

земеделските земи, след изменения в ЗСПЗЗ, засягащи животновъди, поели 

ангажименти относно срокове за ползване и поддържане на наети общински имоти.  

                                        ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на община Смолян  

 

30.Отдаване чрез търг, на земи – ниви, от общинския поземлен фонд на Община 

Смолян, намиращи се в землища на общ. Смолян, на основание чл. 24а, ал. 5 от 

Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. 

                                        ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на община Смолян 

 

31.Предоставяне на общински поземлен фонд на основание § 27, ал. 2, т. 1 от 

Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на 

Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗИДЗСПЗЗ/. 

                                         ДОКЛАДВА:Николай Мелемов – Кмет на община Смолян 

 

32.Предприемане на мерки по овладяване на популацията на безстопанствените 

кучета в Община Смолян и настаняване във временен приют. 

                                       ДОКЛАДВА:АНАСТАС КАРАДЖОВ–общински съветник 

 

33.Приемане на становище за опрощаване на дължими държавни вземания от    

Лъчезар Асенов Омурков от с.Смилян, ул.”Хаджи Димитър” №5 . 

                                         ДОКЛАДВА:Николай Мелемов – Кмет на община Смолян  

 

34.Даване съгласие за отпускане на еднократна финансова помощ на семейството 

на Лютви Ахмедчиев от с. Черешова река, кметство с. Могилица, пострадало при 

пожар на 11.06.2018 г. 

                                            ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Моля за вашите предложения. 

КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: Повторно гласуване. Не сме 22-ма. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Добре. Нямам против, но не са задължени всички да гласуват. 

Който е „за“ приемане на дневния ред, моля да гласува. 

ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 18, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 6. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Сега гласуваха. Дневният ред се приема. Заповядайте, колеги! 

Моля за вашите предложения за заместващ моето място. Заповядайте, г-н Василев! 
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КОСТАДИН ВАСИЛЕВ: Уважаеми г-н председател, г-н кмете, колеги! Предлагам 

Петър Мирчев за водещ.  

ДАНЧО КИРЯКОВ: Други предложения има ли? Ако няма, който е съгласен с 

предложенията на г-н Василев, моля да гласува. 

ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 26, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: 26 „за“. Моля, заповядайте. 

(Общинският съветник Петър Мирчев зае мястото си на председателстващ 

заседанието на Общинския съвет по т. 1 и т. 2 от дневния ред.) 

ПЕТЪР МИРЧЕВ: Уважаеми колеги, благодаря за гласуваното доверие.  

 

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Договор за управление на 

„УЧЕНИЧЕСКО И СТОЛОВО ХРАНЕНЕ“ ЕООД, с ЕИК:120506497, сключен с 

Григор Кръстев Павлов. 

ДОКЛАДВА: инж. Данчо Киряков – Председател на Общинския съвет 
 

ПЕТЪР МИРЧЕВ: Преминаваме към разглеждане на точката от дневния ред, а именно 

договор за управление на „УЧЕНИЧЕСКО И СТОВОЛО ХРАНЕНЕ“ ЕООД, сключен 

с Григор Кръстев Павлов. Давам думата на вносителя. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Нямам нищо да допълня. Ще повторя накратко това, което казах 

преди малко. Моля за извинение, че не бях на комисиите и още съм на лекарства. 

Случва се човек и да се разболее. Моля ви да прецените в тази ситуация, въпреки тези 

съображения, които вие сте изказали на комисии, които чухме преди малко от г-н 

Сабрутев, ви препоръчвам да приемете докладните, а след това на следващо 

заседание ние може да правим всякакви промени в тези дружества. Такива, каквито 

ние решим. Благодаря! 

ПЕТЪР МИРЧЕВ: Колеги, разкривам дискусия. Който желае да вземе становище, 

отношение, заповядайте! Г-н Сабрутев, заповядайте! 

СТЕФАН САБРУТЕВ: Г-н председател, уважаеми колеги! Предложението ми за 

оттегляне има следния мотив. Тъй като в момента в Община Смолян се изгражда 

кухня за хранене на децата от детската градина, което е пряко свързано с дейността на 

„Ученическо и столово хранене“ и на мен ми се струва, че много по-ефективно ще 

бъде тази структура да бъде една и съща, да се ръководи от един човек. Предвид на 

това, че става въпрос за храна, става въпрос за доставки, за обществени поръчки, 

мисля, че така ще се оптимизират разходите и съответно ще можем да не вдигнем 

таксата за детските градини, което ще го разглеждаме на по-късен етап, в друга точка. 

Именно затова бяха моите съображения. Не мисля, че сега му е времето, затова аз 

няма да подкрепя по тези съображения. Благодаря! 

ПЕТЪР МИРЧЕВ: Благодаря! Колеги, други? Заповядайте, г-н Топов. 

ФИЛИП ТОПОВ: Уважаеми г-н кмет, уважаеми г-н председател, уважаеми колеги 

общински съветници, скъпи граждани на община Смолян! Аз ще взема отношение 

като изказване по тази точка и да не губим време, защото тази сесия, това заседание е 

прекомерно натоварено с докладни записки, ще помоля все пак за някакъв ред, 

защото шуми се в залата. 

ПЕТЪР МИРЧЕВ: Колеги, моля за тишина. Нека да уважаваме изказването на г-н 

Топов. 
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ФИЛИП ТОПОВ: Значи прави чест на г-н председателя, че оценя, че е допусната 

груба съществена грешка, едно грубо нарушение на Наредба № 15, наша наредба, 

която е приета през 2011 година, 2012-та, извинявайте. И там в чл. 49 на тази наредба 

изрично е записано, че договорите за управление на дружествата с общинско участие 

се сключват за срок, посочен от Общинският съвет, но не повече от 3 години. Моля да 

обърнете внимание на тази императивна норма. Не повече от 3 години. Понеже аз съм 

внесъл относно така наречената организация за изготвяне и предоставяне на топъл 

обяд. На това питане ни беше отговорено доста половинчато. Доста неща ни останаха 

недоизяснени. И в тази връзка, което питане касае изцяло управлението на 

дружеството „Ученическо и столово хранене“, имам конкретни въпроси към г-н 

Павлов, Григор Павлов. Сега те са няколко, г-н Павлов. Възможно е да възникнат и 

други такива в процеса на изслушването ви и директно, както казват хората, „бикът за 

рогата“. Г-н Павлов, вие участвали ли сте в ООД „Торенто“? Като какъв сте 

участвали в това дружество и до кой момент сте участвали? Моля да запознаете 

общинските съветници какво се случи с това дружество и оставихте ли 

неудовлетворени кредитори след неговото прекратяване? Кой ви е заместил като 

управител в това дружество? Искам също така да посочите тука имате ли образувани 

изпълнителни дела, производства по отношение на вас и вашето семейство? Бихте ли 

разяснили до къде стигнахме с така наречената организация „топъл обяд“? Запишете 

си, ако обичате, и следващият ми въпрос. 2012-та година поехте дружеството с колко 

членска маса, говоря работници и служители, и колко са в момента? Още нещо. 

Подавали ли сте декларация за фактическото положение на това дружество „Торенто“ 

с оглед на т. нар. конфликт на интереси? И ако не сте подавали, защо не сте подавали? 

Това говорим за периода 2012 година, когато е сключен договорът ви за възлагане на 

управление, а именно това е на 29.10.2012 година. Решението, с което сме допуснали 

и сме избрали г-н  Павлов е с № 229 от 12.10.2011 година, прощавайте. Одеве казах 

2012-та. Тези въпроси, колеги, не са в никакъв случай опит за дискредитиране или 

пък омаловажаване на успехите на г-н Павлов като управител. Тези въпроси обаче ги 

задавам чисто от юридическа гледна точка, защото и в нашата наредба, а и в другите 

актове е записано, след като един управител бъде назначен да управлява сдружение, 

дружество с общинско участие, трябва да отговаря на определени изисквания. Аз се 

потрудих и направих така задълбочена справка и бих му припомнил на г-н Павлов, с 

оглед да го улесня, че вие, г-н Павлов, на 25.10.2012 година, с протокол от Общото 

събрание на това дружество „Торенто“, сте прехвърлили управлението на Зинаида 

Асенова Павлова. Предполагам, че това е вашата майка. По-нататък, сте подали от 

името на дружеството, не лично вие, а чрез вече управляващия Павлова, искане за 

прекратяване на това дружество. Ориентирам се към приключване, г-н председател, 

защото ме гледате така изпитателно. Тези въпроси ги задавам защото там има 

запрещение, забрана на лица, които преди да заемат длъжността „управител“ на 

общинско дружество, каквото е нашето, или след това, ако са настъпили такива 

събития, визирам прекратяването на това дружество, са били длъжни да направят 

съответните декларации и ние сме били длъжни по предложение на кмета, 

подчертавам, по предложение на кмета, евентуално в периода, в който това дружество 

е било прекратено, това дружество е оставило неудовлетворени кредитори, ние сме 

били длъжни да го освободим този управител. И сега ми е въпроса, директно към вас 

като вносител. Защо след като договора за управление е подписан на 12.10.2011 
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година, макар и със срок за неопределено време, го внасяме точно сега за неговото 

изменение ли, прекратяване ли или преназначаване и прочие? Аз за себе си имам 

отговор, защото някой в администрацията три години след като е изтекъл този срок за 

тригодишно управление, вече се е сетил, че това нещо трябва да бъде изпълнено. 

Явно сте се подсетили, не знам точно кой, и затова внасяте и втората точка за Гошо, 

който е управител на Автотранспортното предприятие или както беше там. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Георги Йочев. 

ФИЛИП ТОПОВ: Георги Йочев. 

ПЕТЪР МИРЧЕВ: Г-н Топов, използвайте пълни имена. 

ФИЛИП ТОПОВ: Моля? 

ПЕТЪР МИРЧЕВ: Използвайте пълни имена. 

ФИЛИП ТОПОВ: Пълният член винаги има значение, г-н Мирчев. Ама пълният член, 

а не нещо друго. 

ПЕТЪР МИРЧЕВ: Пълни имена, не пълният член. 

ФИЛИП ТОПОВ: Оставете ме да се изкажа, ако обичате, защото другият път, когато 

предложат вие да замествате председателя, ще се самокандидатирам. 

ПЕТЪР МИРЧЕВ: Нямам нищо против. С удоволствие дори бих ви отстъпил мястото, 

ако желаете. 

ФИЛИП ТОПОВ: За г-н Йочев в момента сме в спазване на Наредбата. И прави чест, 

че за него внасяте такова нещо, защото тригодишният срок сега му изтича. Но явно 

сте се сетили за Гришата Павлов и сте решили да го правите. След като ми отговори 

на тези въпроси, имам и конкретен въпрос и към вас. Г-н председател, къде е 

предложението на кмета към тази докладна записка? Тази докладна записка вие 

внасяте, но трябва да бъде придружена с предложение на кмета. За мен е непонятно, 

необяснимо, не знам по какви съображения, от 12.10.2011 година, и когато срокът за 

управление е 3-годишен, 6 години след това управление се внася една бланкетна 

докладна записка, с която предлагате един вид да продължим това закононарушение. 

Затова аз също няма да гласувам за тази докладна записка. Държа между другото, да 

чуя и отговори на тези въпроси и ще помоля на база на тези отговори и за 

допълнителни питания. Благодаря! 

ПЕТЪР МИРЧЕВ: Г-н Павлов, желаете ли да отговорите на поставените въпроси? 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Момент само. Нека г-н Павлов да си помисли. Аз искам да кажа 

няколко думи, които са свързани с юридическата страна на въпроса, който 

разглеждаме. Единият е най-напред във връзка с това, което каза г-н Сабрутев. Г-н 

Сабрутев, аз много сериозно се съмнявам във възможността да можем на едно място 

да готвим и детска кухня, и за ученици. Говоря съмнявам се, но по отношение на 

законовите изисквания. Иначе като предложение това е съвсем разумно. Въпросът е 

дали, мисля, че законът не позволява да се готви едновременно за ученици, за деца и 

за пеленачета. Вторият ми въпрос, затова ви гледах учудено, г-н Топов, бих 

благодарен като юрист да кажете дали нашата наредба малко не влиза в противоречие 

със Закона по отношение на това изисквания за тригодишен срок за управление? Не 

съм убеден. Искам го като съвет от вас, защото съгласно Закона договорът е 

безсрочен. Съответно Общинският съвет има правото, буквално казано, на всяка 

сесия може да сменя управителите. Нали? Но дали като текст в Наредбата е много 

прецизно да бъде по този начин упоменато? По отношение на вашият въпрос във 

връзка с намеренията за докладните. Мога да ви кажа, че изцяло двете докладни са 
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моя инициатива, но подсещането за тези докладни, трябва да призная, е на правено от 

г-н Йочев. Тъй като той е обърнал внимание, е неговият договор изтича. Извести ме и 

каза „Г-н Киряков, така и така.“ В тази връзка аз погледнах и другото общинско 

дружество. Установих, че и на него договорът е изтекъл и това е причината да внеса 

тези две докладни. А иначе предложение от кмета няма. Аз отново ви призовавам за 

това, да не изпадаме в колизия с нашата наредба и не възразявам още на следващата 

сесия, ние да внесем, или аз да внеса с ваше съдействие разбира се, да внесем 

докладни, които касаят и двете дружества. Това е моят отговор, ако ви удовлетворява. 

Инициативата е изцяло моя, подсещането е от г-н Йочев. 

(Филип Топов, от място: Реплика.) 

ПЕТЪР МИРЧЕВ: Г-н Топов, заповядайте!  

ФИЛИП ТОПОВ: Значи това относно предложението, задължително трябва да бъде 

приложено към самата докладната и то по закон, по нормативни актове, излиза от 

кмета. По отношение на това друго, което ме запитахте, при условие, че имаме 

безсрочен договор, единственото възможно нещо, което може да направим в момента, 

щом е безсрочен, да го прекратим. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Въпросът ми беше друг, няма значение. 

ПЕТЪР МИРЧЕВ: Г-н Сабрутев, заповядайте! 

СТЕФАН САБРУТЕВ: Имам реплика към г-н Киряков. Аз никъде не съм казал, че ще 

се готви на едно място. Това би било добре, но аз не съм специалист в тази област. 

Именно затова предложих, че трябва да е на отделна сесия. Мисля, че това е много 

важно за нашите деца. Дали могат да се хранят пеленачета, деца, ученици на едно 

място, има специалисти, които ще кажат, но казах за единно управление. Защото 

става въпрос за хранене. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Разбрах. 

СТЕФАН САБРУТЕВ: Става въпрос за доставка на хранителни стоки. Знаете, че 

когато се купува за 5 лева, цената е една, за 500 000 лв. е друга. Това обединение би 

дало много по-добри позиции на Общината да се договаря с доставчици. Затова става 

въпрос. И пак казвам, че това в най-скоро време трябва да го направим, дори да мине 

тази точка, защото в крайна сметка това е за нашите деца и нашите пари. Благодаря! 

ПЕТЪР МИРЧЕВ: Г-н Кръстанов, заповядайте! 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви, г-н председателю! Уважаеми колеги, 

уважаеми кметове на населени места! С голямо неудоволствие трябва да отбележа, че 

докладната записка има редица пропуски. Не става дума по същество, а в чисто 

процедурен аспект. Първо, няма безсрочни договори за управление. Направете си 

справка със законодателството. Второ. Не само Наредбата не противоречи, а по 

принцип ние сключваме тези договори, които произтичат в резултат на избор от 

страна на принципала, какъвто се явява Общинският съвет за управителите на 

общинските търговски дружества, за срок обикновено от три години. Правилно се е 

сетил г-н Георги Йочев за това, че му е изтекъл договора. Преди това, въпреки че 

договорът на г-н Павлов е бил изтекъл, няма значимо закононарушение, което да го 

прави невалиден от това, че Общинският съвет приемайки му годишните отчети и 

финансови справки и баланси, е продължавал да приема, че той управлява 

дружеството. Така че ние тука не сме в колизия. В колизия сме обаче по друг един 

много сериозен въпрос, който се корени в докладната. Г-н председателю, и вие не си 

четете докладните, както и някои други колеги, които ги внасят. Съжалявам, че сте 
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бил болен, ако бяхте дошъл на комисии, щеше да лъсне това. Цитирам докладната: 

„За тази цел следва да се сключи договор за управление, като договора…“, кратък 

член, „… се възлага от кмета на общината след взето решението от страна на 

общинският…“, пълен член, „… съвет“, за избор на управител“. Къде са 

блюстителите на чистотата и граматичната правилност на българският език в 

момента? Да чуем някой от тях. Пълна с грешки докладна. Пълна със законови 

недомислия. Къде е проектът за решение? Ние не приемаме докладна. Престанете да 

обявявате, че приемаме докладни. Ние приемаме проект за решение. Къде в проекта 

за решение е, че избира за управител на търговското дружество лицето еди-кое си за 

срок от три години и след това възлага на кмета да сключи договор с него? Моля ви 

се, направете си справка със закона. Не може да се гласува подобно нещо. Въобще не 

говоря по същество какви структурни преустройства, дали са необходими въобще в 

„Ученическото и столово хранене“ или в другото търговско дружество. Става дума за 

една нормална изисканост на документите, които влизат за обсъждане в Общинският 

съвет. И практически налага се чисто юридически да се погледне това. До вас стои 

юрист, оттатък стоят юристи, тук стоят юристи. Как ще сключим договор с 

управител, който не е избран от Общинският съвет за следващия срок? Не става така. 

Благодаря! 

ПЕТЪР МИРЧЕВ: Благодаря! Г-н Стоян Иванов, заповядайте! 

СТОЯН ИВАНОВ: Уважаеми г-н председател, уважаеми колеги! Аз г-н Кръстанов не 

го видях нито в трите комисии там, които участвах. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Не се чува. 

СТОЯН ИВАНОВ: Г-н Кръстанов не го видях да присъства в комисии, а пък търси 

сметка кой бил в комисии, кой не е бил. Както и да е. Значи първа точка от дневния 

ред е договор за управление на „Ученическо и столово хранене“ ЕООД. Не е анализ 

управителят в какви фирми е участвал, ликвидирана ли е фирмата, майка му ли е 

поемала и т. н. До колкото така имам спомени от всички отчети, от последните 

години от както Григор Павлов е управител на това дружество, дружеството не е било 

в някакви фрапантни отрицателни резултати. Винаги се е движело около нулата на 

финансовото състояние. Не съм чул родители на деца да изразяват отрицателно 

отношение към готвенето, към обслужването, към организацията на това общинско 

дружество, така че аз си мисля, че да се ровим в живота на г-н Павлов, в личния му, 

частния, фирмения и т. н., е безсмислено в момента. И става въпрос само за неговия 

договор за управление – ще го подновяваме или не. Завърших. 

ПЕТЪР МИРЧЕВ: Благодаря!  

(Димитър Кръстанов, от място: Дуплика.) 

ПЕТЪР МИРЧЕВ: Заповядайте, г-н Кръстанов. 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви, г-н председателю! Както обикновено и друг 

път съм казвал, г-н Иванов като председател на комисия не прави разлика между 

право и отговорност. Мое право е да не участвам в едно заседание на комисия, в 

която членувам. Но отговорност и задължение на председателя е когато е вносител, да 

участва. Това имах предвид. Като едновременно с това го оневиних, защото той бил 

болен. Но негова отговорност, а не право да бъде в комисията, когато внася докладни. 

Така че моля ви, колега Иванов, правете разлика между тези простички неща.  

ПЕТЪР МИРЧЕВ: Благодаря! Г-н Киряков, заповядайте! 
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ДАНЧО КИРЯКОВ: Г-н Кръстанов, аз приемам изцяло забележките за 

граматическата страна на въпроса на докладната, за което извинявам пред всички. Но 

искам да ви кажа, че в решението не пише да се сключи договор с Данчо Киряков. В 

решението е записано, това е въпрос на юридическа редакция, в решението е 

записано, че възлага на кмета да сключи договор с точно определено лице. Сиреч то е 

избрано за управител. 

(Димитър Кръстанов, от място: Избрано е, но е изтекъл неговият срок. Факт. 

Трябва да бъде избран отново, не спорете.) 

ПЕТЪР МИРЧЕВ: Г-жо Гаджева, заповядайте! 

ЕКАТЕРИНА ГАДЖЕВА: Уважаеми г-н председател, уважаеми г-н 

председателстващ! Слушам дискусията, аз също не успях да бъда на комисия по 

уважителни причини. Значи това, което чувам от една страна, че договорът е 

безсрочен. Не знам, вие направихте ли си труда да проверите този договор, за който 

говорим, защото ние говорим за избор и сключване на договор с лице, при условие, че 

това лице няма прекратен договор?. Какво правим? Правен абсурд. Имаме едно лице, 

което има безсрочен договор. Всеки един договор може да бъде прекратен при 

определени условия. Ако в договорът не е записан периода, за който е на база 

приетата наредба от предишния Общински съвет, като принципал на собствеността на 

дружеството, е могло да бъде искано прекратяване. Но към момента, до колкото 

слушам, неприсъствайки на комисии, ние нямаме прекратен договор. Ние имаме в 

сила един безсрочен договор, който не е поискан да бъде прекратен. И внасяме 

докладна на база която избираме лице, с което да бъде сключен договора. Добре, че 

поне в случая става въпрос за едно и също лице. Моля, запознайте се с договора или 

да се запознаем и в тази връзка, ако наистина е така, че договорът е безсрочен, на база 

или да променим наредбата, или на база наредбата да се иска прекратяването му и 

тогава да се сключи нов. Как би могло да сключим договор с лице, при условие, че не 

е изтекъл договора, че договорът е безсрочен и не е прекратен? 

ПЕТЪР МИРЧЕВ: Благодаря! 

(Димитър Кръстанов, от място: Реплика.) 

ПЕТЪР МИРЧЕВ: Заповядайте, г-н Кръстанов! 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Уважаеми колеги, самият факт, че ние сключваме нов 

договор за управление, този договор произтича в резултат на избор сам по себе си. 

Ние не удължаваме договора на управителя, за да няма нужда да го избираме отново. 

Ние сключваме нов договор. Поне така пише, че искаме да възложим на кмета да 

направи това. Този факт сам по себе си, по силата на елементарната логика е 

достатъчен, за да ни подтикне към великата мисъл, че е нужно да го изберем за нов 

мандат. 

(Филип Топов, от място: Реплика.) 

ПЕТЪР МИРЧЕВ: Благодаря! Г-н Безергянов, заповядай! 

АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Уважаеми г-н председател, уважаеми г-н кмет, уважаеми 

колеги, уважаеми представители на печатните и електронни масмедии, уважаеми 

кметове на кметства! Във връзка с въпросната докладна, общо взето аз на тези 

комисии, които присъствах, въпросните докладни не се разгледаха, защото колегите 

прецениха, че при липса на вносител така и дебатът ще протече в зала и общо взето в 

детайли. Поне в комисиите, в които присъствах аз, не бяха гледани самите докладни 

като записки и проект на решения, които се предлагат. В този ред на мисли искам да 
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задам и аз един въпрос. Реално както се твърди, договорът на г-н Павлов би следвало 

да изтече съгласно Наредбата около 2014-та година или 2015 г., не мога да 

конкретизирам дати. Г-н Топов цитира точно, той се е запознал в детайли с 

документите. Но искам да попитам реално погледнато, до колкото си спомням, къде 

беше ръководството на Общинският съвет тогава? Защо оставаме в такава дупка и 

едва ли не сега че г-н председателя действащия, г-н Киряков, се е запознал или по 

някакъв начин е бил уведомен, че има проблем с тези договори и най-коректно и най-

така справедливо е да внесе докладни, с които да поправим тези пороци. Които пак 

казвам, не са толкова съществени, защото тука имаме една Наредба действаща, която 

явно противоречи на българското законодателство. Този договор е сключен на 

основание Търговския закон. Във връзка с това, че договорът е безсрочен. Г-н 

Кръстанов наистина има своето право и би следвало от правна прецизност наистина 

първа точка да стане „Избира г-н Григор Кръстев Павлов за управител на дружество 

„Ученическо и столово хранене“, и следваща точка съответно става 2 и 3. Относно 

прецизността на самия проект на докладната записка.  

ДАНЧО КИРЯКОВ: Приемам го, г-н Безергянов. Приемам го това предложение. 

АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Относно въпросите, които бяха зададени към г-н Павлов, 

смятам, че има донякъде някакво основание, но те зададе в този вид и в този така 

текст, смятам, че би следвало той да ни запознае с някаква визия, стратегия за 

управлението на това дружество като цяло, не да си говорим сега евентуално колко 

фирми имал, как ги е прекратил, какво се е случило и т. н. Ако има някакви конкретни 

неща, които притесняват колегите, винаги по един или друг начин или повод могат да 

ги зададат, съответно да им бъде отговорено. Или конкретно ако има данни за нещо, 

което е нарушено, да сезират компетентните органи за това. Нали тука влизаме в един 

личностен дебат за същността на г-н Павлов. Преди всичко трябва да гледаме много 

по-мащабно на въпросната докладна и да разгледаме наистина визията й за по-

дългосрочен етап. В смисъл как ще се управлява това дружество, какво може да се 

случи. И както казват и колегите, това е един обществен дебат, който е необходим и 

би следвало всички ние да седнем на масата и да решим тези неща. Защото това са 

неща, от които зависят храненето на нашите деца. В смисъл да се види може ли, не 

може ли да се изпълни, защото в момента има според мен наистина законова пречка 

да храниш и да приготвяш храна за детски градини и за друга целева група като 

ученици. Но това, както казахте и вие, г-н председателю, и колегите общински 

съветници, това трябва да бъде на един по-задълбочен анализ, на една последваща 

сесия. Както и за другото въпросно дружество, което ще разгледаме – за 

„Автотранспорт“. И там нещата са доста сходни. Затова моето изказване беше в този 

ред на мисли. Малко по-прагматично да гледаме на нещата. Благодаря! 

ПЕТЪР МИРЧЕВ: Благодаря! Заповядайте, г-н Топов! Реплика. 

ФИЛИП ТОПОВ: Колеги, правя реплика на колегата Безергянов и моля за пълнота и 

за яснота. Значи още от самото сключване на този договор, г-н Безергянов, на 

12.10.2011 година е допуснато нарушение на текста на чл. 49 от нашата наредба, 

където е казано „за срок до 3 години“. Понеже коментираме за какъв срок е сключен, 

този договор е сключен за неопределено време. В нарушение сме след 13.10.2014 

година на тази Наредба. Сега, по отношение на самата докладна записка, пак на база 

изказването на колегата Безергянов, което предложение е разумно. Не можем да 

приемем в този вид докладната записка без да има изричен избор. Общинският съвет 
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избира. След това кметът сключва този договор. Разбирате ли? И абсолютна колизия 

и някак си необяснимо защо сега се внася тази докладна записка, при условие, че 

имаме договор за неопределено време. Права е и г-жа Гаджева тука. Още нещо. В 

този вид, в който ни предлагате като проект за решение, Областният дори да го 

приемем, ще го върне. И в тази връзка аз ще помоля наистина да чуем и няколко 

приказки по зададените от мен въпроси към г-н Павлов. Нека все пак да го чуем този 

човек. Това, че някой е газил Наредба № 15, той няма такава отговорност. Но дали 

той ще може да управлява това дружество, каква му е визията да го управлява, моите 

въпроси по отношение на топлия обяд, детските градини, детските ясли и прочие, и 

прочие. Аз трябва да си изградя за себе си становище на база тези отговори дали този 

човек, макар че тогава беше променена Наредбата за него, да няма висше образование 

за управители на дружества с общинско… Не твърдя, че точно за него, но тогава 

променихме Наредбата за изискванията относно заемане на управители на дружества 

с общинско участие да не важи ценза за висше образование. Затова много ви моля, 

нека да прекратим за момент дискусията, да чуем г-н Павлов и тогава вече може да 

продължат още повече, могат възникнат и допълнителни въпроси към него. 

ПЕТЪР МИРЧЕВ: Г-н Киряков, заповядайте! 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Г-н Топов, аз дадох обяснение защо е внесена докладната. 

Защото гледам Наредбата. Подсещането, което направи Йочев. В Наредбата текста е 

ясно записан. Виждаме, че този договор съгласно Наредбата е изтекъл, затова я 

внасям тази докладна. Вие искате да продължавам като г-н Кръстанов да не я внасям. 

(Филип Топов, от място: Извинявайте, че ви апострофирам. Правилно сте 

забелязали, че за г-н Йочев трябва да се прави нещо. Това нещо ви е подсетило да 

мислите, че три години вече г-н Павлов…) 

ПЕТЪР МИРЧЕВ: Г-н Топов, може ли само на микрофона за протокола, ако желаете 

да се изкажете. 

(Филип Топов, от място: Не желая.) 

ПЕТЪР МИРЧЕВ: Г-н Кръстанов, заповядайте! Реплика. 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Реплика, да. Аз бях споменат поименно. Благодаря ви, г-н 

председателю! Бях споменат поименно, иначе нямам никакво намерение да говоря 

толкова днес. Съгласен съм с констатацията, че председателите на Общинския съвет 

през този период не сме погледнали внимателно Наредбата дали съответства на 

сключените договори за управление. Но по принцип сключването на договор за 

управление за неопределено време си е едно така бих казал сериозно законов 

несъответствие. Няма такъв случай. Тоест може да има, но той не отговаря на 

изискванията на Закона. Аз съм внасял през този период, на последното, тъй като и 

преди това съм бил председател, за две години годишните отчети и финансови отчети 

и анализи и баланси на двете дружества. И не съм забелязал, че в договорите за 

управление има определен срок и той не съответства на Наредбата за управление на 

тези търговски дружества. Въпросът обаче опира и до друго. Въпросът опира и до 

това, че по принцип ние не можем да изискваме от самия председател на Общинския 

съвет. Така да благодарим на инж. Киряков, че се е задълбочил в този проблем, някой 

му е подсказал. Но не може председателят на Общинския съвет да сверява подобни 

фактически данни за това в договорите къде, какво и как. Трябва да има лице, което 

наблюдава търговските дружества, грижи се за техните баланси, което да е 

достатъчно подготвено, компетентно и т. н., за да може своевременно да сигнализира 
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за подобни несъответствия. Нищо друго. Или поне да се подобри този контрол върху 

дейността на общинските дружества или дружествата с общинско участие най-общо. 

Може би местната изпълнителна власт в лицето на кмета и неговите заместници също 

трябва да се уточни в каква степен, до колко, как и в какви случаи трябва да подсещат 

председателя, защото Общината сме всички ние – Общински съвет и Общинска 

администрация. 

ПЕТЪР МИРЧЕВ: Благодаря! Г-н Павлов, желаете ли да вземете отношение и да 

отговорите на поставените въпроси? Г-н Павлов, изчакайте! След малко ще ви 

повикам. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Едно време имаше контрол по решенията, помните ли? 

ПЕТЪР МИРЧЕВ: Г-н Аршински, заповядайте! 

САЛИХ АРШИНСКИ: За изказване, благодаря! Уважаеми общински съветници, 

кметове, масмедии! По отношение на докладната и на разгорялата се дискусия 

относно договора, чл. 55 на Закона за общинската собственост е категоричен, че 

директорите на общинските предприятия се назначават от кмета на общината по ред, 

определен от Общинския съвет, респективно наредба. В Наредба № 15, която виждам, 

че повечето колеги я имат пред себе си, в чл. 35 Общинският съвет като едноличен 

собственик: избира управители, определя възнаграждението им и ги освобождава по 

реда и условията, регламентирани така насетне. От тази гледна точка за мен е 

безспорно, и както г-н Киряков е забелязал, че договорът е изтекъл и следва да бъде 

предложено на общинска сесия като проект за решение. По същата наредба обаче, 

колеги, Общинският съвет по предложение на кмета на Общината ни предлага за 

избор управител на дружеството и Общинският съвет като принципал избират такъв. 

В чл. 38 от същата наредба, управителят задължително съгласува с кмета на 

Общината следните въпроси – изготвяне на бизнес програма за дейността на 

дружеството за мандата на управление и поотделно по години. Моите въпроси са 

следните: до сега общинското дружество „Ученическо и столово хранене“ имало ли е 

програма? Или както е записано в Наредбата бизнес програма за мандат назад и по 

години? Има ли от тук насетне такава представена, без значение кой ще бъде 

управителя? Защото не я виждаме в докладната. А членът, който преди малко ви 

цитирах, чл. 47 от Наредбата, раздел IX „Възлагане на управление и контрол на 

едноличните търговски дружества с общинско имущество“, чл. 47 „Управлението на 

едноличните търговски дружества с ограничена отговорност с общинско имущество 

се възлага от кмета на общината след решението на Общинския съвет за избор на 

управител“. Смятам, че актуален е и чл. 49 от същата Наредба, където пише, че 

договорът за управление се сключва със срок определен от Общинския съвет, но не за 

повече от три години. Не искам да разглеждам точките за прекратяване предсрочно на 

договора за управление, защото първо не сме видели програмата на това дружество. В 

комисиите, г-н председател, тъй като точките не ги гледахме по едни или други 

съображения, аз исках да бъдат гледани, въпреки вашата невъзможност да 

присъствате. Не бяха гледани и аз казах, че на сесия ще поставя тези въпроси. Какъв е 

броят на хранещите се в помещенията, които се управляват под една или друга форма 

от „Ученическо и столово хранене“? Като общо число на базата на всичките учащи се 

в учебните заведения, това е въпрос към управителя, от процента учащи? Знаем какъв 

е общият брой учащи. Каква е програмата на „Ученическо и столово хранене“, бизнес 

програмата, както е записано в Правилника, за управление от тук насетне, ако 
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приемем, че г-н Павлов е номиниран да бъде избран за управител? Да ни представи 

визията си за управление на това дружество за следващите три години. И следващ 

въпрос към вносителя. Само един кандидат за управител ли ни предлагате или? И 

приключвам с процедурно предложение. Съгласно, тъй като въпросите са доста и не 

мисля, че в момента ще можем да ги решим, предлагам съгласно Правилника на 

Общинският съвет, да отложим докладната, чл. 81, ал. 1, т. 2, да отложим докладната 

за следващо заседание. Процедура. 

ПЕТЪР МИРЧЕВ: Г-н Киряков, заповядайте!  

ДАНЧО КИРЯКОВ: Само да отговоря на г-н Аршински. Г-н Аршински, аз не мога да 

предлагам управител. Докладните съм ги внесъл, отново повтарям, от съображение за 

това, че договорите са изтекли. И да използвам една формулировка на г-н Кръстанов, 

която употреби, едва ли не да ги удължим тези договори, защото ние сме в 

неизпълнение на Наредбата, по която управителите получават своите възнаграждения 

дори. В тази връзка съм внесъл тези докладни, а не да предложа нови управители. 

Използвам просто същите имена, които досега са управлявали двете дружества. 

Затова няма предложения от кмета. 

ПЕТЪР МИРЧЕВ: Заповядайте, г-н Аршински! 

САЛИХ АРШИНСКИ: Дуплика да го броим. Г-н Киряков, точно в тази връзка ви 

предлагам да оттеглите докладната, да се огледа съгласно Закона и Наредбата и да 

внесете януари месец. Тогава гледаме и отчетите на дружествата. Заедно с 

предложения за избиране на управител, може да не е един, може да са двама и трима. 

Всеки от тях да се подготви с програмата си за управление на дружествата. 

(От залата: И двете точки.) 

САЛИХ АРШИНСКИ: Ние сега сме на тази точка. 

(Стефан Сабрутев, от място: Имам реплика.) 

(Филип Топов, от място: Процедура.) 

ПЕТЪР МИРЧЕВ: Г-н Топов, заповядайте! 

ФИЛИП ТОПОВ: Процедура, г-н председателстващ. Обратно предложение правя на 

предложението на г-н Аршински. Аз също съм на мнение, че трябва да бъде 

отложена, но нека да дадем възможност на зададените от мен и от г-н Аршински 

въпроси, да отговори Павлов и след това вече наистина може да търсим и отлагане. 

Обратно предложение на неговото процедурно предложение за оттегляне в момента. 

Да не го подлагате на гласуване. Да изслушаме г-н Павлов и евентуално след това да 

го подложите, да. 

ПЕТЪР МИРЧЕВ: Г-н Аршински, правилно ли ви разбирам? Че желаете отлагане? 

(Салих Аршински, от място: Отлагане за следваща сесия.) 

ПЕТЪР МИРЧЕВ: За следваща. Желаете ли да подложа на гласуване това процедурно 

ваше предложение или първо да дадем думата на управителя? 

(Стефан Сабрутев, от място: Реплика имам към г-н Аршински.) 

ПЕТЪР МИРЧЕВ: Заповядайте, г-н Сабрутев. 

СТЕФАН САБРУТЕВ: Уважаеми г-н Аршински, аз подкрепям всичко това, което 

казахте. Само не можах да разбера защо в началото на сесията не подкрепихте моето 

искане, което беше същото? И мина един час така някак си дебатирайки. 

Предупредих още в началото цялата аудитория, че двете точки са доста тегави и са за 

отделна сесия, защото има много неща, които трябва да разгледаме. Сега един час 

така малко отегчихме всички. 
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ПЕТЪР МИРЧЕВ: Заповядайте, г-н Аршински! 

САЛИХ АРШИНСКИ: Дуплика. Г-н Сабрутев, не подкрепих предложението ви с 

идеята всички тези неща, които искахме да бъдат изговорени, да станат достояние на 

всички колеги, за да могат за следващото заседание, това което беше вашата идея, 

всеки един да бъде подготвен. Благодаря! 

ПЕТЪР МИРЧЕВ: Г-н Безергянов, заповядайте! 

АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: По процедурата, г-н председателю. Имаше постъпили две 

процедурни предложения, които би следвало да подложите да се гласуват. Ще 

използвам момента, във връзка с изказването на г-н Аршински, подкрепям го в голяма 

част в неговите твърдения, но искам да кажа, че в началото на неговото изказване той 

цитира Закона за общинската собственост, цитира общинско предприятие. Г-н 

Аршински, тука става въпрос за общинско търговско дружество, което е по 

Търговския закон. Не е общинско предприятие. Става въпрос за коренно различни 

неща. В общинското предприятие наистина управителя на това предприятие се 

изисква да има висше образование. Докато този ценз за това търговско дружество не е 

валидно. Не е общоприето и не е законово обосновано. Благодаря! 

САЛИХ АРШИНСКИ: Дуплика. 

ПЕТЪР МИРЧЕВ: Заповядайте! 

САЛИХ АРШИНСКИ: Дуплика. И поименно. Първо, преди малко никъде не съм 

говорил за управител и за висше образование. Може да върнете записа. Преди малко. 

Второ. Никъде не съм споменавал Търговски закон. Чета дословно чл. 55 от Закона за 

общинската собственост. „Директорите..“, подчертавам „… на общинските 

предприятия“, не дружества, това е общинско предприятие… 

(От залата: Не е.) 

ПЕТЪР МИРЧЕВ: Общинско дружество. 

(Димитър Кръстанов, от място: ЕООД.) 

САЛИХ АРШИНСКИ: Приемам. Благодаря! 

ПЕТЪР МИРЧЕВ: Г-н Павлов, желаете ли да вземете становище по поставените към 

вас въпроси и да се изкажете? Заповядайте! 

ГРИГОР ПАВЛОВ – управител на „Ученическо и столово хранене“ ЕООД: Г-н 

председател, г-н председателстващ, господа общински съветници, дами и господа!  

Може ли в обратен ред на въпросите да отговоря? Накрая на г-н Топов, защото там 

малко части от семейния, интимния живот. Относно какъв брой деца се хранят в 

училищата, на въпроса на г-н Аршински. С точна бройка по извадка на закуските, 

които им се полагат сутрин и договорите, сключени със самите училища, са 1115 в 8-

те стола, които управляваме. Това са в Момчиловци, Смилян, Търън и пет училища 

тука в града. 1115 деца. На другият въпрос дали имаме програма относно визията на 

дружеството занапред – да, имаме такава. Но повярвайте ми, наистина ще ни трябва 

една сесия, не за двете дружества, а само за моето, за да изложа своята стратегия и 

виждането напред относно изхранването на децата в града. Това ще ми е една от 

молбата, ако наистина има сесия такава за двете дружества, да са едно поотделно. 

Няма да ни стигне цял ден само за моето дружество. На въпросите на г-н Топов. 

Относно топлия обяд, там всичко си върви по план. На 5 места се раздава храна на 

възрастните хора. Това си е изпълнение по проект. Следи се строго, стриктно и няма 

нарушения. От както си е започнало, така ще бъде до края на 2019 г., до края на 

проекта. Колко души съм заварил когато предприятието съм го наследил от 
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предишния управител, не мога да кажа с точност, но знам, че бяха по-малко от 

колкото са сега. Всяка година персонала расте. Може да е с един човек, но расте, 

никога не намаля. И на въпроса за предишния ми живот преди години, преди да стана 

управител на дружеството. Не се срамувам от това как съм живял. Не съм попаднал 

на партньори. Имал съм фирма наистина, въпросната фирма, обявена е в 

несъстоятелност. Не съм си върнал кредита, взели са ми жилището. В момента живея 

на квартира. Това е, което мога да кажа за себе си. 

ПЕТЪР МИРЧЕВ: Благодаря, г-н Павлов! Заповядайте, г-н Топов. 

ФИЛИП ТОПОВ: Значи относно отговора, аз съм длъжен все пак да взема становище. 

В никакъв случай не съм даже помислил да се занимавам с личните въпроси на 

колегите. Цитирам само един текст от нашата наредба. Чл. 51, ал. 1.: „Управителите, 

контрольорите, членовете на съветите на директорите и членовете на управителните и 

надзорните съвети се освобождават с решение на Общинския съвет преди изтичане на 

срока, за който са избрани“ и обърнете внимание на ал. 1, т. 4. „при възникване на 

някое от обстоятелствата, обуславящо забрана или ограничение за лицето за 

изпълнение на съответните функции, съгласно чл. 45 - 47 от тази Наредба“. Чл. 45 и 

47, уважаеми колеги, казват: „Не могат да бъдат членове…“ и т. н., ал. 1, т. 4. „… са 

били членове на изпълнителни или контролни органи или неограничено отговорни 

съдружници в дружество, когато то е прекратено поради несъстоятелност през 

последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на 

несъстоятелността, ако са останали неудовлетворени кредитори“. Аз затова зададох 

въпроса, колега Павлов, за това прословуто дружество. Вероятно финансово-

икономическите отношения са довели до неговото прекратяване. Но има 

запретителни норми след като това дружество е обявено в несъстоятелност. Вие сте 

били управител на това дружество. Не можете да бъдете и управител на дружество с 

общинско участие. Въобще не ме интересува вашият личен живот. 

ПЕТЪР МИРЧЕВ: Г-н Киряков. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Уважаеми колеги, уважавам предложението на г-н Аршински и 

оттеглям докладната. Оттеглям и втората докладна, защото е разумно общинските 

дружества да ги гледаме заедно. Не анблок, а просто на едно заседание.  

САЛИХ АРШИНСКИ: Съвсем към втора точка, която я оттеглихте. Да обърна 

внимание, че спрямо същата Наредба № 15, когато предлагате дружество за 

ликвидация, би следвало да предложите и избор на ликвидатор, което го няма в 

сегашната докладната. Така че ще ви помоля за следващата сесия. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Аз съм предложил в бъдещ план да е ликвидацията, а не сега. 

САЛИХ АРШИНСКИ: А, значи там щяхме да имаме още една конфликтна точка. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Не, няма конфликт. 

САЛИХ АРШИНСКИ: Януари месец предложението ще бъде за ликвидация в 

рамките на 3 месеца с назначен ликвидатор. От сега го казвам. Благодаря! 

ПЕТЪР МИРЧЕВ: Колеги, давам думата на г-н Данчо Киряков да продължи 

заседанието. Благодаря! 
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ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Договор за управление на „СМОЛЯН-

АВТОТРАНСПОРТ“ ЕООД, с ЕИК:120059295, сключен с Георги Христов Йочев. 

– оттеглена от вносител. 

 ДОКЛАДВА: инж. Данчо Киряков – Председател на Общинския съвет 

 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Уважаеми колеги, продължаваме с т. 3 от дневния ред.  

 

ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Наредба № 2 за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на 

община Смолян. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Наредба № 2 за определянето и администрирането на местните 

такси и цени на услуги. Г-н кмете, имате ли нещо да допълните? 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Уважаеми дами и господа общински съветници, уважаеми 

колеги кметове, гости! Тука допълнението, което искам да направя. Първо за 

мотивацията. Знам, че тази тема предизвика много дискусии. Особено увеличението 

на таксата на детските градини от 2,00 на 2,50 лв. По никакъв начин това не е нито 

двойно, нито 50 %. На който все пак елементарно разбира от математика е ясно. 

Идеята, мотивацията за това нещо беше, че тази такса от 2 лева е около на 20 години. 

В началото на века, от тогава е тази такса. Тогава минималната заплата може би е 

била 160-200 лева. Тоест таксата е била някъде около 20-25 % от минималната 

заплата. Тоест от доходите на хората, вземащи минимална заплата. От тогава не е 

пипана, а животът е много динамичен, бързо се мени. Всеки от вас знае колко се е 

променило от 2000-та година до сега всичко. За нас, ръководството на Община 

Смолян, децата наистина са приоритет и то не само на думи. Смятам, че сме го 

доказали. Който е ходил в детски градини, в училища е наясно, че сме направили 

всичко възможно, неимоверни усилия нашите деца да бъдат в една добра среда. 

Защото детската градина и училищата освен всичко друго, че учат децата, те 

възпитават и в естетика. Така че това беше мотивация, защото и 1 лев да направим 

таксата, аз не вярвам някой родител да бъде спокоен, че за 1 лев или за два детето му 

ще яде четири пъти на ден, ще бъде на топло, на красиво място, с играчки, с 

ремонтирани градини. Всеки е наясно. Даже имам спомен 2007-ма година имахме 

срещи в детските градини, защото родителите се оплакваха, че ги карат да носят 

сапун, прах за пране, тоалетна хартия. Издал съм заповед, с която се забранява това 

нещо в детските градини. Тоест това повишение няма да засегне и социално слабите, 

защото изрично е записано, че хората са с ниски доходи, социално слабите плащат 

половин такса, а децата с ТЕЛК не плащат такса в детските градини. Така че ясно е на 

всички, че какво и да си говорим, за да има качество, трябва да има и пари. И смятам, 

че всеки нормален родител би разбрал от това нещо. Но след обсъждането, което се 

правеше, ясно, не сме могли да обясним както трябва може би на всички родители, 

защото имаше и подписка. Имаше откровено родители, които са против това. Смятам, 

че с децата не трябва да се прави политика. Трябва да бъдем откровени и да си 

казваме какво мислим и защо се прави. Но явно не можахме да обясним добре. Така 

че за да няма напрежение, и за да бъдат спокойни родителите, аз ще предложа да си 

остане старата такса от 2,00 лв., купонът в детската кухня също да си остане същия. 
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Но просто искам да кажа, че ако искаме нашите деца да растат в добра среда, рано 

или късно това ще се случи. Защото за тези почти 20 години, от както таксата не е 

пипана и е била 2,00 лева и сега е 2,00 лева, много се е променил света. По времето, 

когато е станала 2 лева, в града сигурно двама човека имаха телефони. Сега всеки има 

по два. Смее се този младеж. Нямаше телефон. А на колко години си бил 2000-та 

година? 

(Кирил Хаджихристев, от място: Хайде сега, какви са тези разговори?) 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Та нека да бъдем откровени пред себе си. Ако искаме децата 

и в детските градини и в училищата да бъдат в добра среда, това струва някакви пари. 

Ясно е, че ако го обърнем на политика, може някой да предложи да е 0,10 лв. и 

сигурно ще го приемем. Въпросът е кой родител ще бъде спокоен да пусне детето си в 

детската градина. Така че аз гарантирам, че Община Смолян, ръководството на 

Община Смолян, винаги ще се старае и ще успява в детските градини и училищата да 

има една добра среда за нашите деца, защото те са нашето бъдеще. И смятам, че този 

диалог не трябва да бъде само когато се взема наредбата, а да бъде постоянен. И 

всеки от нас да направи всичко възможно това да бъде така. Така че предлагам да 

остане старата такса и за млечната кухня и за детските градини. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Уважаеми колеги, имате думата. Има и записал се гражданин по 

тази точка от дневния ред да се изказва, да се готви. Моля председателите на 

комисии, особено по наредбите, да чуем, тъй като по тази наредба е имало много 

предложения. Раздадени са ви справки на комисиите, които са изисквани. 

Заповядайте, г-н Иванов. 

СТОЯН ИВАНОВ: Уважаеми г-н председател, уважаеми г-н кмет, уважаеми колеги! 

Много, много дълго заседание на Бюджетната комисия, в качеството ми на 

председател, то продължи колкото една сесия, близо 3 часа. Докладвам по 

предложенията и това, което се прие и това, което се отхвърли. Първо, имаше 

предложение на г-н Сабрутев  да не се увеличава таксата на децата – да си остане 2 лв. 

Г-н кмета прие. Като мотивите на г-н Сабрутев бяха да се ликвидира и закрие 

дружеството „Смолян Автотранспорт“, парите да се прехвърлят целево за детските 

градини. Понеже г-н Сабрутев излезе, и когато се гласуваха нещата го нямаше да 

отстоява своите искания, с 1 „за“, 1 „против“ и 4 „въздържали се“, неговото 

предложение не се прие. От там нататък имаше около 20-ина предложения на г-н 

Аршински. По Приложение № 1 „Такса битови отпадъци“, той изисква подробна 

информация от много, много точки. Няма ги чета всичките. До колкото виждам, г-жа 

Аръчкова си е изпълнила ангажиментите и е предоставила всички тези справки. Г-н 

Аршински ще си каже в последствие думата доволен, недоволен и т. н. По 

Приложение № 2 „Такса за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, 

площади, улични платна и терени с друго предназначение“, точка II римско „Такса за 

ползване на тротоари“, той имаше предвид, площади, улични платна и терени за 

търговска дейност на открито, за останалите населени места, както знаем Смолян са 

6,00 лв./кв., по предложение на кметовете тарифата беше 15,00 лв., таксата да бъде 

намалена на 5 лв. кв. м. на месец. Другото предложение беше за курорта Пампопрово, 

таксата от 40 лв. да стане 60 лв. Предложението се прие от Бюджетната комисия. 

Гласуваха 6 „за“, без „против“ и „въздържали се“.  По точка XII римско „за 

определяне на месечния наем на един квадратен метър при отдаване под наем на 

общински имоти“. Става въпрос за волтаиците. Таксата от 1,50 лв. е предложението в 
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Наредбата, таксата да бъде 4 лв. кв. м. на месец. С 6 „за“, 0 „против“ и 0 „въздържали 

се“, предложението на г-н Аршински се прие. По Приложение № 3 „Такси за детски 

градини, ученически общежития и други общински социални услуги той изиска 

информация. Тя му бе предоставена. Ще каже дали е доволен или не. По неговите 

конкретни предложения: за групи с целодневна организация на учебно и неучебно 

време – цената да бъде 2 лв. за храноден. Предложено в Наредбата 2,50 лв. Г-н кмета 

се съгласи. По следващата точка, за групи с полудневна организация на учебно и 

неучебно време, за всеки присъствен храноден – цената си остава 1 лв. на ден. 

Детската кухня – предложението в Наредбата е 0,80 лв., предложението на г-н 

Аршински беше 0,40 лв. на ден. Ученическо общежитие „В. Димитров“ – Смолян – 

цената да остане 30 лв. По форма за педагогическа дейност – спорт, танци, чужди 

езици и други – цената да остане 1,20 лв. Всичко това с 5 „за“, „против“ 1 и 

„въздържали се“ 0, предложението се прие. Гласът „против“ беше мой, на 

председателя. Воден от презумпцията, че тази цена от 2,00 лв. е от времето на кмета 

Данчо Киряков, 25 години, да не кажа 20. Мисля, че е крайно време за някаква 

актуализация. Както и да е. Мотивът, прие се предложението, кметът го прие. 

Коментарите са излишни. По Приложение № 4 „Такси за технически услуги“. Във 

връзка с удостоверение за факти и обстоятелства по Закона за хазарта, предложението 

в Наредбата е 30 лв., г-н Аршински предложи 100 лв. С 6 „за“,  0 „против“ и 0 

„въздържали се“, предложението се прие. По Приложение № 5 „Такси за 

административни услуги и права“. „Услуги по гражданското състояние“, „Издаване на 

Удостоверение за идентичност на лице с различни имена“, с мотивите, че всичко това 

е станало в едни сложни, тоталитарни времена, таксата да бъде 0 лв. за обикновена 

услуга, 3 лв. за бърза услуга, 6 лв. за експресна услуга. Предложението в Наредбата е 

съответно 3, 6 и 9 лв. Предложението на г-н Аршински с 6 „за“, 0 „против“, 0 

„въздържали се“ се прие. 0 лева за обикновена услуга, 3 лева за бърза услуга и 6 лева 

за експресна услуга. По Приложение № 6 „Други цени и такси“, т. 2 „Маркиране за 

отсичане на дървета в собствен имот“, тоест собствени гори, дървета и т. н., за  

т. 2.1 за дърва за огрев от всеки вид – там варираха от 2,50 лв., 3 и 4 лв., 

предложението на г-н Аршински беше 0,50 лв. на брой. За строителна дървесина 

предложенията бяха в Наредбата 4, 5 и 7 лв., г-н Аршински предложи 1 лв. И 

транспортните разходи ако се извършват с транспорт на Общината, 0,50 лв. на км. за 

сметка на собственика. С 6 „за“, 0 „против“ и 0 „въздържали се“, предложението се 

прие. И последно. Цени на услуги предлагани от културни институции. Наем на зала, 

по конкретно за Планетаруима, там тарифите бяха 60, 80 лв. Тука се уточни, че когато 

става въпрос за наем на зала за работни срещи и семинари на учебни заведения и 

НПО, цената да е 30 лв. за час, 40 за втори час и от там нататък +20 лв. за всеки 

започнат час. С 5 „за“, 0 „против“, 0 „въздържали се“, предложението се прие. И едно 

уточнение за „Момчилова крепост“. За групов билет да се уточни, че 3 лева е на 

човек. С 6 „за“, 0 „против“, 0 „въздържали се“, предложението се прие. Това е, което 

мога да споделя по тази точка от дневния ред. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Заповядайте, колеги! Г-н Хаджихристев. 

КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: Правилно каза кмета, че не са добре изложили своите 

мотиви и не са ги разбрали хората защо трябва да се променят таксите, както ги 

предлага Общинска администрация. Наистина, в мотивите на Наредбата, които по 

никакъв начин не отговарят на законовите админстративни актове, не може да стане 
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ясно защо се налага вдигането на таксата в детските градини, както ги предлагат. 

Говори се само за промяна на цените, ама на какви цени, на кой? Говори се, че трябва 

да бъде богата на бобови храни яденето, на бобови изделия, зърнени храни, 

зеленчуци, плодове. Аз не знам, моите деца си спомням, че и те ядяха същото. Защо 

сега трябва да се разнообразява, не знам. Но въпреки всичко, ние по време на 

обществените консултации, групата КРОС внесохме становище и предложение, което 

искам да го зачета, за да запозная и общинските съветници и гражданите, които не са 

го прочели, където с мотиви изтъкваме защо не би трябвало да се вдига таксата на 

детските градини и на детските ясли. „Екипът и общинските съветници oт Коалиция 

за развитие на община Смолян внимателно се запознаха c направените предложения 

за изменения в Наредба № 2 за определянето и администрирането на местните такси и 

цени на услугите на територията на община Смолян, ĸoeтo и c мотивите, 

обосноваващи конкретната необходимост oт приемане на проект за изменение и 

допълнение на Наредба № 2. C настоящото становище бихме искали да изразим 

своето несъгласие с част от направените предложения за изменения, които ще 

разгледаме в конкретика по-надолу. Според мотивите и обocнoвĸaтa на ĸoнĸpeтнaтa 

необходимост oт приемане на проекта за изменение и допълнение на Hapeдбa № 2 за 

определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията 

на община Смолян, направените предложения за изменения не са съобразени c 

принципите, заложени в чл. 8, ал. 1 от Закона  за местните данъци и такси. А те са: 1. 

възстановяване на пълните разходи на общината по предоставяне на услугата; 2. 

създаване на условия за разширяване на предлаганите услуги и повишаване на 

тяхното ĸaчecтвo; и забележете 3. Постигане на по-голяма справедливост при 

определяне и заплащане на местните такси. Смятаме, че предложението за промяна на 

таксите за ползване на детски градини и ясли не съответства на принципа за по-

голяма справедливост при определяне и заплащане на местните данъци и такси. 

Съгласно същия чл. 8 oт Зaĸoнa за местните данъци и такси, по-конкретно в  aл. 3 e 

посочено, че „Размерът на таксата може и да не възстановява пълните разходи на 

общината по предоставянето на определената услуга, ĸoгaтo общинският съвет реши, 

че това се налага за защита на обществения интерес”. Смятаме, че децата на Смолян 

представляват обществен интерес и община Смолян може да поеме разликата между 

разходите и размера на таксата и тя да e за сметка на общинските приходи. Тази 

възможност дава и чл. 8, aл. 4 на ЗMДT, като оставя правомощия на Общинският 

съвет да приеме подобно решение. Oт друга страна, иcĸaмe да подчертаем, че по-

голяма социална справедливост не може да се търси на фона на жизнения стандарт на 

населението в община Смолян. По данни на НСИ oт последните няĸoлĸo години се 

наблюдава увеличаване на дела на социалните доходи на населението в област 

Смолян, ĸaтo информацията e относима и към община Смолян. Това говори за 

нарастваща зависимост на населението oт системата за социална защита. 

Изключително висок e делът на доходите oт домашното стопанство, ĸoeтo отразява 

една тревожна тенденция към натурализация на доходите и иĸoнoмичecĸo затваряне 

на домакинствата oт региона. Същевременно покупателната способност на хората е 

силно ограничена. B cтpyĸтypaтa на разходите e налице типичното за страната 

увеличение на дела на разходите за храна, ĸoeтo e важен индиĸaтop за обедняването 

на населението. Обocнoвĸaтa на общината за ĸoнĸpeтнaтa необходимост oт приемане 

на изменения и вдигането на цени c около грубо 50% на изключително важни 
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социални услуги, ĸaтo тaĸcитe на детските градини и тaĸcитe за xpaнoдeн, всъщност 

се разминава изцяло c принципа за социална справедливост. Относно таксите за групи 

с целодневна организация на учебно и неучебно време. На първо място иcĸaмe да 

зададем въпроса дали вносителите на измененията в проекта на Hapeдбa № 2 са 

запознати c демографските процеси в община Смолян, както и в целия регион? Какви 

са всъщност демографските прогнози за развитието на община Смолян, 

оптимистични ли са те? Не, не са. B общината продължава тенденцията за намаляване 

на населението поради ниската раждаемост и миграционните процеси. Според 

последните пoĸaзaтeли на HCИ област Смолян, прогнозата при реалистична хипотеза 

за конвергентност (определя се като реалистична и e съобразена c нормативните 

изисквания на Европейския съюз за дeмoгpaфcĸoтo и социалноикономическото 

развитие на страните членки) e cлeднaтa. Таблица, в която 2020 година Смолянска 

област е 103 320 хиляди човека… 

(Венера Аръчкова – зам. кмет на община Смолян, от място /не се чува.) 

КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: Г-жа Аръчкова явно това е нейна театрална постановка 

да пресича всеки, който се изказва. А тя като почне да говори не можем да я спрем по 

половин час. Аз говоря за област Смолян. Слушайте ме внимателно. В тази област е и 

община Смолян. Щом намалява областта от 103 хиляди и 2080 година ще бъде 28 000, 

колко ще е община Смолян? 

(Венера Аръчкова, от място: Вие ми кажете. …./не се чува.) 

КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: Вие недейте да пишете двойка преди да сте изпитали 

ученика. И нямате право да се обаждате по този начин. Моля, г-н председател! През 

2017 година oт 63 955 живо родени деца в страната, в град Смолян са родени 285, a зa 

цялата община броят e 741. Тези цифри говорят сами за себе си и смятаме, че не е 

необходимо... 

(Реплика от място на г-жа Венера Аръчкова /не се чува.) 

КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: Ще направите ли забележка на г-жа Аръчкова? 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Г-жо Аръчкова, моля ви! 

(Венера Аръчкова, от място: Моля за извинение, но това са некоректни данни. 

Съжалявам много. В Смолянска община….) 

КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: Виждате ли театралното поведение на г-жа Аръчкова? 

Направете й забележка. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: После ще ви дам думата, ако желаете, г-жо Аръчкова. 

КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: Аз не мога да разбера като съм станал на микрофона 

защо г-жа Аръчкова трябва постоянно да репликира. Явно това и на кмета и на 

заместник-кметовете това е някакъв навик. Искаме да отбележим, че има редица 

общини в България, ĸoитo събират значително по-ниска  тaĸca oт тази на община 

Смолян. Има и такива, които не събират такса. Плевен – 35 лева, Ямбол – 30 лв., 

Paзгpaд – 30 лева, Шумен – 25 лева. Общини, в които няма такси за детските градини: 

Исперих, Търговище, Средец, Созопол, Антоново. В проекта за предложение за 

изменение на тaĸcитe и отразените промени в Πpилoжeниe 3 се въвежда тaĸca 

„присъствен xpaнoдeн”. Това означава, че тaĸcaтa oт еднокомпонентна до момента – 

oт 40 лева става c два ĸoмпoнeнтa – постоянна тaĸca oт 5 лева, независимо oт броя на 

посещенията, и тaĸca за присъствен xpaнoдeн oт 2,50 лева. Taзи промяна в 

методологията нa тaĸcaтa оскъпява значително услугата. B същото време има риск 

децата на социално слаби семейства да отпаднат oт системата заради пo-виcoĸaтa 
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тaĸca на ден. Ние, общинските съветници на община Смолян, независимо oт 

партийната cи принадлежност или принципи, трябва категорично да отхъврлим 

направените предложения за промяна на таксите за детските градини, за яслените 

групи и да се придържаме към старата методология за тяхното формиране. Също тaĸa 

иcĸaм да обърнем внимание, че през месец август 2018 г. Върховна административна 

прокуратура излезе със становище при направена пpoвepĸa в редица общини в 

България. При проверката е установено нарушение при определяне месечните  тaĸcи, 

ĸoитo общините събират за посещаване на детските ясли и градини. Съгласно ЗMДT 

тaĸcaтa e месечна и се дължи oт родители и настойници за ползване на 

предоставяната oт общината услуга. B редица общини e регламентирано, че 

месечната тaĸca за ползване на ясли и градини се състои oт два ĸoмпoнeнтa – т. нар. 

„постоянна“ тaĸca и тaĸca за присъствен ден. На пpaĸтиĸa e формирано задължение за 

плащането на тaĸca и при отсъствие на детето. Taкa въведената „постоянна“ тaĸca 

противоречи на чл. 81 от Закона за местните данъци и такси. Смятаме, че направеното 

предложение за изменение на стойността на еднодневен купон в дeтcĸaтa ĸyxня за 

деца oт 6 месеца до 3 години e недопустимо и необосновано увеличение oт 100 % или 

oт 0,40 лв./ден на 0,80 лв./ден. Липсва ясна аргументация на тази необходимост в 

мотивите към проекта за изменение на Hapeдбa № 2. Можем да предположим, че сред 

тях отново ще бъдат „завишени цените на основни видове хранителни продукти и на 

горивата”. Предложилите това увеличение забравят на първо място, че това е 

социална услуга и не би трябвало да се влияе oт цените на основните хранителни 

продукти, защото тогава губи своя смисъл и предназначение – да подпомага родители 

при отглеждането на техните  деца, да e достъпна за всички социални слоеве и да дава 

равен достъп до храна на най-малките, независимо oт социалното положение на 

семейства им. Предложения на КРОС за изменения в Наредба № 2. Настоява 

предложените изменения, засягащи  раздел ІІІ oт Hapeдбa 2 – Такси за детски 

градини,  ученически общежития и други общински социални услуги c отразени 

увеличения на тaĸcитe в Πpилoжeниe № 3 да отпаднат. Предлагаме стойността на 

еднодневен ĸyпoн в дeтcĸaтa ĸyxня за деца oт 6 месеца до 3 години да бъде запазена 

на 0,40 лв./ден. Πpeдлaгaмe да бъдат направени изменения в раздел І oт Hapeдбa № 2 

– Taĸca за битови отпадъци, ĸaтo таксите за битови отпадъци за физически лица за 

жилищни имоти за град Смолян и други населени места от общината, за Смолянски 

езера, Райковски ливади  и Хайдушки поляни да бъде намалена c 20%. Искаме да 

попитаме общинската администрация с какви данни разполага за броя на реално 

обитаемите недвижими имоти c жилищно предназначение в община Смолян? Има ли 

община Смолян данни oт eлeĸтpopaзпpeдeлитeлнoтo дружество ĸoлĸo абоната са 

активни и плащат смети за ток? Смятаме, че дeмoгpaфcĸaтa oбcтaнoвĸa в региона не e 

отчетена при формирането на тaĸcитe за битови отпадъци. B общината тeĸaт засилени 

миграционни процеси и c невъоръжено oĸo се вижда, че има изключително много 

имоти, ĸoитo пустеят. Тоест тези имоти са обезлюдени, хората не „правят” бoĸлyĸ, 

ĸoйтo да се сметосъбира и cмeтoизвoзвa oт общината. Убедени сме, че заради 

нарастващото обезлюдяване на община Смолян, всъщност се генерират много пo-

мaлĸo отпадъци и се извършва много пo-мaлĸo работа за тяхното сметосъбиране и 

cмeтoизвoзвaнe.  

(Коментари в залата.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Колеги, моля ви за тишина. Г-н Сабрутев, говорете си, но по-
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тихичко. Няма лошо.  

КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: Πpeдлaгaмe читалищата на територията на община 

Смолян да бъдат освободени от таксите за битови отпадъци, освен площите, на които 

се развива стопанска дейност. Община Смолян отново изостава в сравнение c 

останалите общини, оставяйки подобна финансова тежест върху читалищата. B над 

80 на сто oт българските общини читалищата са изцяло освободени oт тaĸca смет. 

Tpябвa да се вземе предвид, че все пак читалищата са ĸyлтypни центрове, ĸoитo не 

генерират големи ĸoличecтвa бoĸлyĸ. Същевременно изчисляването на тaĸcaтa за 

битови отпадъци пропорционално на данъчната oцeнĸa на сградите, ĸoитo обитават, 

създава излишна и несправедлива финансова тежест. Πpeдлaгaмe тaĸcaтa, тука искам 

много внимателно да ме чуят всички общински съветници, и най-вече г-жа Аръчкова, 

защото тя не ме разбра какво исках да кажа на комисията. През 2016 година в 

Наредба № 2 сме приели, че таксата за издаване на разрешително за таксиметрови 

превози е 150 лева за срок от 3 години. Ние сме я събрали вече тази такса миналата 

година и сега предлагаме да стане 30 лева, като сме записали след като сме събрали 

150 лева за три години, мисля че е необходимо за следващите 2 години, които са 

платили 150 лева, да не им се взема такса за разрешително. Тъй като ако бъде 

изменена таксата, то се създава реална административна несправедливост по 

отношение на всички, заплатили за три години въпросната такса. И още едно 

предложение. В Приложение № 4, т. 9. Съгласуване на проекти за водопроводи, 

мрежи, канализационни мрежи, ел. проводи и други линейни обекти, след „над 500 м. 

линейни“ цена 0,20 лв. на метър линеен. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Аз не мога да коментирам всичко, защото гювечът е пълен. 

Само едно не мога да разбера. Как от 2,00 на 2,50 лв. е 50 %? Ама хайде, да речем не 

съм завършил висша математика и не мога да разбера. Слушам го вече един месец. От 

2 на 2,50 лв. това е 50 % увеличение. След това, дава се за пример от една страна. 

Значи с вдигане на таксата ние топим населението. Дават се общини, в които най-

много се топи населението и са без такса. Къде е логиката? Коя е тезата? Че ако 

намалиш таксата  ще се повиши раждаемостта или? Община Баните е най-бързо 

топящата се община в областта, Исперих и какво друго беше. От една страна се дава 

за пример. Ето, в община Баните няма такса детски градини. Там са 5 или 6 деца в 

един набор. От друга страна това е било мярка за раждаемост. Просто изобщо вече не 

мога да му хвана край каква е тезата на КРОС в крайна сметка. Ако намалим 

таксата…, ами дайте, предлагайте колко да намалим и да видим колко ще се повиши 

раждаемостта. Дайте нещо наистина конкретно, защото другото всичкото е…. 

КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: Г-н кмете, мармаладът го заформяте вие, а не аз или 

КРОС. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Добре, 50 %. Дай да почнем от това. как? 

КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: Смятай ги 2 лева на присъствен ден. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Да. 

КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: Тоест преди беше 40 лева на месец. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: На 20 дена. Чакай сега. 2 лева на присъствен ден, 20 дена – 

40 лева. Тоест математика обикновена, първи клас, а не висша. 

КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: 2,50 по 22… 

(От залата: 20.) 

КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: Защо единият път по 22, а другият по 20? 
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НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Дайте, която и да е. То няма значение колко дена са. Ама 

гаранция, че няма никакво значение колко дена ще смятаме. 

(Реплики от залата.) 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Тихо, тихо. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Спорът мисля, че е излишен. Говоря спора математическия, не 

политическия. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Ти си инженер поне. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Спорът е излишен. Става въпрос за 25 %, а не за 50 %. 

КИРИЛ ХАДЖХИРИСТЕВ: Забравихте предложените 5 лева да се вземат. Къде 

отиваме? 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Те са оттеглени. Няма ги. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Оттеглени са тези 5 лева като предложение. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Ама пак няма да стане. Пак ще смятаме, пак няма да стане 50 

%, гарантирам. 

КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: Аз говоря когато беше предложено и 5 лева. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Пак няма да стане 50 %. Хващам се на бас, ето тука пред 

всички. Смятаме го. Като ще закръгляме, дайте да закръглим надолу бе. Защо нагоре? 

КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: Аз когато се изказвах, казах около 50 %. Ами да, около 

50 %.  

ДАНЧО КИРЯКОВ: Моля малко да влезнем в ритъма на Правилника, защото така 

може да си говорим до утре вечер. Реплика ли ще правите? Заповядайте! Почвате 

реплика. Съгласно Правилника имате времето. 

КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: Аз говоря за демографския проблем, който е в Смолян. 

Ако смятате, че с вдигането на таксата на детски градини, с едвам оцеляващо детско 

отделение, с едвам оцеляващо неонатологично отделение някой млад човек ще остане 

тука да работи и да си ражда децата, то правете го. Но аз мисля, че е най-важното да 

посочим на младите хора, че те могат да живеят в този град и Общината може да 

лиши от през десет години правене на надлези, а тези пари да отидат за социална 

дейност. 

(Реплики от залата.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Моля ви да го изслушваме. Не се обаждайте от място.  

КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: И защото одеве казахте 5 пъти светът се промени, светът 

се промени. А вие виждате ли Смолян как се променя? Че в 19 часа вечерта няма 

никой по улицата? 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Нека, все пак има и към мен, да отговоря и аз. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Г-н кметът да отговори. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Подчертавам дебело. Хората с ниски доходи, социално 

слабите плащат 50 % от таксата. Децата с ТЕЛК не плащат такса. Това говорим за 

хората в по-тежко положение. Тоест там сме помислили. Няма как надлезът да иде в 

детска градина поради простата причина, че европейските пари, с които се правят 

надлезите, са точно казано за какво може да се използват. Трябва да се правят и 

надлезите, защото те 35 години не са ремонтирани и като падне, примерно надлеза до 

ЛИДЛ нямаше желязо. И като падне утре и утрепе някой, тогава ще дойде въпроса не 

трябваше ли да ги правим. Така че нека да не смесваме нещата. Детските градини са в 

много добро състояние. Общината годишно съфинансира с около 900 000 детските 

градини. Тоест от тия пари, за които говорим, тук не става въпрос, че ще правим 
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капиталови ремонти на детските градини. На всеки му е пределно ясно. Тука 

въпросът е, че трябва има развитие, че трябва да има наистина… Има и съвременни, 

говорихте за храните. Не ги измислям и аз. Не съм аз специалистът да кажа с какво се 

хранят децата. Но има норми, има европейски показатели, които ние ги спазваме и 

щом на национално ниво се приемат и са съобразени с европейските нормативи, ние 

сме длъжни да ги спазваме. Факт е, че ядат сега децата храни, които едно време не 

сме ги яли, но това е за по-добро. И тука не става въпрос, че с тия 50 стотинки ние ще 

издържаме детските градини. Въпросът е, че ако искаме да имаме развитие и тия пари 

естествено ще идат пак при децата и то по един справедлив начин. Ясно е, че и без 

тези 50 стотинки детските градини ще работят и ще бъдат в добро състояние. Но ако 

искаме по-добро развитие за децата, няма лошо да си плащат родителите, дядовците и 

бабите.  

ДАНЧО КИРЯКОВ: Г-жа Сивкова има думата най-напред за реплика. 

(Мариана Сивкова, от място: Аз изказване искам да направя.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Ако ще правите изказване, нека да дам думата за реплики и 

тогава. 

(Мариана Сивкова, от място: Дайте.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Г-н Иванов. 

СТОЯН ИВАНОВ: Моята реплика е кратка. Г-н Хаджихристев иска да прави неговата 

група социална политика. Иска безплатни храни, иска намаления на храни. Иска да 

прави приюти за кучета. В същото време винаги когато става въпрос за финансова 

стабилност, за безлихвени заеми, за бюджет, тяхната група винаги гласува „против“. 

Е, как да правиш социална политика без пари? Той иска да закопае Общината, да 

няма безлихвени заеми, да няма продажби на имоти, да няма продажби на земи, пък 

искаме да правим социална политика. Не кореспондират двете неща едно с друго. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Други желаещи за реплики има ли? На г-н Хаджихристев. Анита 

Чолакова. 

АНИТА ЧОЛАКОВА: Здравейте! Две неверни неща си записах. Просто не си 

направих труда за повече. Първо, кметът заявява, че предложението за 2 лева такса за 

детските градини го приема, след което излиза г-н Хаджихристев и казва, че 

увеличението е 50 % при положение, че увеличението е 0 %. След това предлага 

средства от надлези да отидат за социални дейности. Това просто си е пълен абсурд. 

За пореден път чувам как съвет на няколко съветници от тука, от опозицията е да 

извършва закононарушение. Благодаря! 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Друг за реплика на г-н Хаджихристев? Няма. Заповядайте, г-жо 

Сивкова. 

МАРИАНА СИВКОВА: Добър ден, колеги! Малко обърках реда. Г-н кмет, г-н 

председател на Общинския съвет, колеги, гости, кметове! Аз исках да посъветвам 

нещо г-н Хаджихристев, слушайки отзад, че е хубаво преди да си направим 

изказването, все пак да зачертаем нещата, които вече са приети от кмета. Да видим 

това, което е направено като предложение дали също така не липсва в нашето 

изказване. По-точно бих казала тези 5-те лева, които той ги цитира за постоянната 

такса, това вече не е в проекта за наредба, тъй че можеше да бъде задраскано от 

неговото докладче. Всички знаем и за читалищата. На всички ще ни бъде добре 

читалищата да не плащат такса смет, но няма как. Ние знаем, че има читалища, които 

отдават помещения под наем. Тъй че те имат и приходи формират, тъй че би следвало 
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да плащат. Затова и всички можем да имаме много желания в тази сфера, да 

освободим и детски градини, и училища, и техникуми, но няма как, разберете. Затова, 

когато правим едни предложения, трябва да мислим дали няма и още някой и как това 

ще ни се отрази съответно на всички нас. И моля ви се, слушайте какво казва кметът, 

с какво се съгласява, за да не се повтаряме и да не правим излишни дебати и излишни 

полемики тука. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Г-н Хаджихристев, реплика ли имате? Заповядайте! 

КИРИЛ ХАДЖИИХРИСТЕВ: Дуплика на двете реплики и реплика на изказването 

сега. Така се получи. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Дупликата свърши. Репликата да чуем. Заповядайте! Аз ви 

погледнах специално за дупликата, че ще вземете думата. 

КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: Аз изчаках изказването, че ще бъде в този дух, така че 

затова да не ставам по пет пъти. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Давайте, засичаме време. 

КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: Аз искам да кажа нещо. Предварително споменах, че 

това наше становище е предложение, което сме го внесли когато Наредбата беше 

качена за обществени консултации. И тука много се радвам, защото кметът се 

вразуми и изтегли своите предложения, благодарение на нашите мотиви може би, а не 

на мотивите на госпожите, които се изказват сега и казват кое е закононарушение и 

другата госпожа „слушайте кмета“. Ама слушайте го и вие. След като той се е 

вразумил и вие се вразумете от нашите предложения. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Тука може би все пак трябва и аз, защото ме коментирам 

мен. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Дуплика, имате право г-жа Сивкова. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Все пак… 

(Михаил Генчев, от място: На сесия ли сме или…) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: По-хубаво нещо от демокрацията никой не е измислил просто. 

Какво да правим? 

МАРИАНА СИВКОВА: Аз искам да кажа на г-н Хаджихристев, че ние също слушаме 

кмета и това ние ще го покажем по начина, по който ще гласуваме. И няма нужда тука 

да превръщаме всеки път сесията в една кампания. Това, което вие бяхте внесли като 

предложение е хубаво. Те вече са приети. Ами позадраскайте го, да чуем нещо ново 

или пък предложете нещо ново в зала. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Заповядайте, г-н кмете! 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Само да кажа. В крайна сметка то затова се прави 

общественото обсъждане. Сега г-н Хаджхиристев иска да вмени, че толкова харесвам 

и обичам КРОС, че заради тях съм готов на всякакви отстъпки. Не, аз съм убеден, че 

КРОС и БСП коалицията си има други интереси. Рано или късно и всеки съветник, 

сигурен съм в това, не се съмнява, че ако влезнат повече пари в детските градини, то 

ще бъде единствено и само за развитието на децата. Никой не би поел грях да си 

мисли нещо друго. Ако се увеличи таксата, а рано или късно това ще стане, че това 

ще бъде с някаква друга цел. Но наистина животът е много динамичен. Едно време 

черни дъски, сега има съвсем различни. Всичко е различно и ще се развива с бесни 

темпове. Да бъдем в час, тъй като нашите деца наистина са много любознателни, 

родопчани държат преди всичко на децата си. Рано или късно ще увеличим таксата и 

то пак щадящо. Само за тези, които могат да си позволят. За тези, които наистина не 
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могат да си позволят, няма да бъде товарещо. Но ако искаме да има развитие, ако 

искаме всички модерни технологии да бъдат достъпни за нашите деца, рано или 

късно е неизбежно. Искаме да се сравняваме с Европа, ами трябва наистина всичко 

модерно да влиза още в детските градини. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Процедурно уточнение. Г-н Сабрутев, за изказване ли? 

Заповядайте! Той най-напред вдигна ръка, преди вас двамата. 

СТЕФАН САБРУТЕВ: Уважаеми г-н председателю, уважаеми г-н кмете! Аз се бях 

подготвил за едно много дълго изказване по темата, но г-н кмета тъй като се е 

вразумил до колкото разбрах, няма да отнемам толкова време на всички вас. Само 

няколко факта. Факт е, че г-н Мелемов попита да вдигне таксата. И това, че някои 

колеги сега казват „ама четете, ама слушайте“, това е факт. След обществено 

обсъждане, след консултации, след мнения на родители, на общински съветници, 

стига до това, което прави чест на г-н кмета, че е оставя таксата така. Бях се 

подготвил да дам съвети от къде да дойдат парите, защото ясно не достигат парите. И 

бях се подготвил също така да обърна внимание на г-н кмета, че разкрива една нова 

служба. Тоест една нова кухня и би трябвало когато разкрива, разкрива и предлага 

друг начин на изхранване на децата, да се направят много внимателни финансови 

анализи и да се види каква е ползата и от качеството на храната, така и от цената, 

която трябва да се плати. Мисля, че Общината има резерв от къде. Ако има нужда от 

съвети г-н кмета, на по-късен етап мога да му ги дам. Няма да ги запазя за мен 

разбира се, защото това са обществено достояние. Но тъй като се проточи доста все 

пак дебата по тази тема, а и той оттегли предложението си за увеличение, на по-късен 

етап мога да дам съвети точно от къде, как, с колко и така нататък. Благодаря! 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Само един отговор да му дам на г-н Сабрутев. Не разбрах 

цялото ви изказване, ама това няма значение. Съвети благодаря, от вас не искам. 

Повтарял съм го и ще го кажа, от 2009-та до 2011-та храната в детските градини не 

беше плащана. Две години. 2019-та има избори. От 2017-та трябваше да спрем да 

плащаме храната. Две години не беше платена. Вярно, два лева такса. Прибира ги 

Общината, ама не разплаща храната. Ама тогава наистина може и с 50 стотинки, само 

че ние подхождаме отговорно и затова поставяме темата. Иначе ако в момента не 

плащаме храната в детските градини, както е било от 2009 до 2011-та, естествено тази 

тема няма да я коментираме. Но много е важно да бъдеш наистина честен с хората. 

Затова и го казвам. Рано или късно и това ще стане. Оттеглих го не защото съм се 

вразумил. На същият акъл съм. Всички за децата искаме най-доброто. Това опира и до 

пари. Така че акъл не ща. Ще си плащаме всеки месец храната в детските градини, 

независимо, че таксата не я покрива, но ние ще я плащаме, защото смятам, че така 

трябва да бъде. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Г-н Безергянов, след това г-н Топов, след това г-н Караджов. 

АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Уважаеми г-н председател, уважаеми г-н кмет на община, 

уважаеми колеги! Искам само по същество да споделя някои неща в приложенията 

към въпросната наредба. Г-н Стоян Иванов вметна, че имаше много предложения във 

връзка с въпросните приложения, но не успя или може би му е убегнало да сподели 

едни мои две предложения, които направих. Става въпрос за Приложение № 5 и 

таксите, които се събират по въпросното приложение. Съгласно доста решения на 

Административните съдилища в България, две от въпросните такси, които са 

цитирани тука, са незаконосъобразни. Имам предвид, че за тях не трябва да се 
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събират суми по извършване на тези услуги. По-конкретно това е точка 13 – издаване 

на удостоверения за сключване граждански брак от български граждани в чужбина и 

т. 21 – издаване удостоверения за вписване в регистъра населението. Тези услуги 

трябва да се предоставят от Общинска администрация безплатно на гражданите, 

които ги поискат. В този ред е и смисъла на решенията на Административния съд. 

Относно таксите за детските градини, за хранодена, искам да кажа, че много добре в 

Раздел III от Наредбата таксата за детските градини, ученическите общежития и 

другите общински социални услуги са разписани и реално всички социално уязвими 

групи и техния интерес е безспорно защитен. Като тука искам да обърна вашето 

внимание за ползване на детски ясли и услуги, родителите, настойниците или 

професионалните или доброволните приемни родители дължат месечна такса 

съгласно Приложение № 3. Това го изяснихме. Но в ал. 3 таксите по ал. 1 и 2 се 

заплащат с 50 % намаление за деца с 1 родител, полусираци, деца със самотни майки, 

с баща неизвестен..“ и т. н. Не се заплащат такси за детски градини и полудневни 

детски групи за деца, чиито родители са с нарушена работоспособност над 70 % и за 

деца с телкови решения, деца пълни сираци; при отсъствие на дете повече от 1 месец, 

при условие, че родителите и настойниците предварително писмено са уведомили 

директора; също не се събира такса за времето, когато е спряно предоставянето на 

услугата със заповед на кмета на общината. Всички тези облекчения са 

регламентирани и по този начин се защитава интереса на тези групи. Общо взето в 

този ред и мисли беше моето изказване във въпрос по-точно и конкретика на 

Приложение № 5 и въпросните услуги, които се предлагат, които изложих и ви 

запознах. Благодаря! 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Г-н Топов има думата. Заповядайте! 

ФИЛИП ТОПОВ: Сега колеги, ще взема становище относно предложената Наредба 

№ 2. Това, което ще го кажа се отнася и за Наредба № 3. Явно г-н кмета не го 

интересува това какво ще направим, но това вече е друга тема. Двете наредби, 

уважаеми колеги, да не вземам думата пак, са един вид израз на политика. Те са 

много важни. Таксите и данъците за управлението на една община са от 

изключително значение да бъдат на база анализ, да бъдат мотивирани, да бъдат 

обективирани и да може да отговориш на зададения въпрос защо го правиш така. 

Стара е максимата, че народът гледа не какво правиш, а как го правиш. При липса на 

обяснения защо и така го правиш, значи възникват винаги някакви съмнения. По 

отношение на качеството на докладните записки и особено на подзаконови 

нормативни актове, каквито са наредбите, съм се изказвал многократно тука. За 

съжаление Правната дирекция все повече се убеждавам, че приоритет за същата е как 

да подготвим съответните условия за участие в обществените поръчки и как еди-кой 

си да спечели евентуално обществената поръчка. Затова качеството на тези наредби, 

г-н председател, е такова. Много забележки по отношение на обосновката, 

мотивацията от гледна точка на правото и на изискванията от Закона за нормативните 

актове. Няма да се спирам на тези подробности. По отношение обаче на това нещо, 

което се коментира тука и основно един от най-важните въпроси, това е изхранването 

на децата. Пълен популизъм от страна на вносителите на тази наредба, касаещи 

изхранването на децата. Правена ли е проверка със съвместни органи какво е 

качеството на храната в училищата, детските градини? И ако е правена такава 

проверка, колко са такива проверки? Отговарят ли тези проверки на рецептурни 
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качества и прочие? Възможно да е правена. Задавам въпроса „Защо са опашките на 

павилионите, които се нацвъкаха пред всички, извинявайте за израза, не е точен, се 

построиха, павилиони около всички градини, около всички училища?“ Там са 

опашките и на учениците, и на децата и се хранят със сандвичи. Явно ние трябва с 

качеството на храната да вкараме децата в столовете и да ядат качествена храна, а не 

да се редят на тези сандвичи. Затова казвам, че има абсолютен резерв в това 

отношение. Сега колко струва, 2 лева отгоре, 2 лева долу, ако качеството на тази 

храна, и аз примерно като родител виждам, че моето дете или вие като такъв, харесва 

храната в стола на съответното заведение, бих дал много по-голяма такса. Защото 

знам, че това дете ще получи топла храна, а не сандвичи със срок на годност, хайде да 

не говорим. В тази връзка, г-н председател, е и това, което ще готвите за така 

наречените „Училищно и столово хранене“. Едно голямо задължение на бъдещия 

управител е и това перо. Качество, качество и пак качество. Важно е това нещо. По 

отношение, понеже постоянно се пита „дайте конкретни предложения“, правил съм 

ги, правя ги пак. Значи какво може да се подобри по отношение на попълване на 

бюджета и приходите на общината. Редукция, ревизия на договора с „Титан“ и 

намаляване на тази необоснована такса, която всяка година я плаща Общината, без 

доказани извършени в този размер СМР-та и ред услуги. Отново подчертавам, там е 

големият разход. По-нататък. Повсеместен контрол, уважаеми колеги, на това как се 

извършва, как се прави, какво е качеството на извършването. По отношение на 

контрола относно сроковете за обществените поръчки. И пак контрол. Много фирми 

печелят с един показател в условията, разработени от Правната дирекция. Показател 

бързина на изпълнение на съответната поръчка. Най-бързият е посочил примерно 

изпълнение на 3 месеца, както е тука случая с надлезите. Веднага обаче дали по 

обективни, дали по субективни причини се издава един Акт № 10, спира се 

строителството по конкретния обект и с това спиране лицето „Х“ спечелило 

обществената поръчка с критерий най-бързо извършена поръчка, става с най-дългата 

обществена поръчка. Това е една форма отново за контролиране на качеството на 

изпълнението. Асфалтира се по време на снеговалежи, на дъждове и прочие. Оня ден 

гледам колите на „Титан“ вървят отново с вдигнати гребла. Най-вероятно трупат 

километри. Ето ви, дето се казва, едни възможности да се съберат допълнителни 

приходи за детските градини и за всички останали разходи. По отношение на това 

което сега ще се опитам леко да разсея малко нещата, колегите дето казаха преди 

малко „слушаме кмета“, да, слушат го колегите от гражданската квота, много го 

слушат да ви кажа. Относно това, което се посочи от колежката Анита Чолакова за 

неверни данни и прочие, и прочие, аз за пореден път казвам. Колежката Чолакова 

крайно време да се определи общински съветник ли е, пиар ли е на Общината, пиар 

ли е на ВиК, защитник на докладните записки на кмета и прочие, и прочие. Много 

неверни неща излизат наистина и просто не е коректно да се приказват неща, да се 

приписват неща на други хора, в случая на Хаджихристев. Питам и друг въпрос. Защо 

всички предложения на групата на КРОС, не искам да им адвокатствам на колегите, 

са отхвърлени? Пише „не приема, не приема“. Приемете поне едно нещо от така 

наречената опозиция. Затова колеги, гледам че влезе и г-н Мелемов, контрол, г-н 

Мелемов. Обаче, за да контролираш нещо първо, не вие лично, а контролиращия, 

първо трябва да има ценз. Трябва да е подготвен и трябва да не е зависим. Да знае 

какво да контролира и как да го контролира. С „калинки“ контрол не може да се 
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осъществи. При това положение, уважаеми колеги, вероятно и други колеги ще 

вземат отношение по тези наредби, отново са съставени в недостатъчно добър вид. Не 

знам как ще се реагира от тук нататък. Не знам с тези наредби ще подплатим 

бюджета, защото приходите се очакват от тези две наредби. Ще го видим какво сте 

записали в този бюджет. До колкото четох евентуално прогнозите за бюджета, отново 

залагаме едни 8 милиона очаквани приходи при условие, че сме изпълнили колко 

бяха там хиляди, не мога да ви кажа. Под 1 милион. Та така. 

(Стефан Сабрутев, от място: Реплика имам.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Г-н Сабрутев за реплика. 

СТЕФАН САБРУТЕВ: Г-н Топов, да, прав сте за много неща. Прав сте от къде могат 

да дойдат средствата. Казахте за контрола. Аз мисля, че за контрола първо трябва 

желание и след това ценза и всичко останало. Най-отпред е желанието. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: За какво става въпрос? Разяснение ли ще правите? 

(Димитър Кръстанов, от място: Няма такава процедура.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Не, разяснение някакво. 

(Димитър Кръстанов, от място: Ако кметът желае да даде разяснение е друг 

въпрос.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Други реплики има ли? Г-жа Чолакова. 

АНИТА ЧОЛАКОВА: Значи реплика към г-н Топов. На няколко пъти ме призовава да 

се определям. Това не е негова работа въобще. Да се определям точно пред него кой 

съм и какъв съм. Хората ме знаят. Та така. Но едно нещо пак невярно, за пореден път, 

просто са милион нещата, които той казва и са неверни, но пак само едно, защото 

подлежи на проверка. Може всеки един от вас да отворите сайта на КЗК, сайта на 

ВАС и да видите колко обществени поръчки на Община Смолян са свалени. Ако те са 

били незаконни, ако в тях е имало нередности, всички участници в процедурите по 

обществени поръчки имат право да ги обжалват на всички етапи от тяхното 

провеждане. И да има обжалване, няма свалени обществени поръчки в рамките на не 

знам колко години вече. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Г-н кметът иска да отговори. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Г-н Кръстанов, вие сте пунктуален човек, знам. И все пак 

задавате въпроси, вярно… 

ФИЛИП ТОПОВ: Г-н председател, дуплика, преди г-н кмета да дава разясненията на 

уважаваната от мен колежка Анита Чолакова в листата на политическа партия ГЕРБ с 

№ 14. Това е добре. По отношение на КЗК и МЗК, току-що се убедих, че тя се явява и 

като адвокат на Общинската администрация във връзка с обществените поръчки. 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Г-н председателю, г-н кмете! Моля да ме извините, че 

реагирах така от място. Спонтанно реагирах, не бива да се прави така. Ако г-н кмета 

желае представител на администрацията да направи разяснения по конкретен въпрос 

с допълнителна информация, с допълнителни аргументи и мотиви, това е нещо 

съвсем в реда на онзи ред, който трябва да има в тази зала. Но за съжаление няма 

процедура, при която… 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Добре, г-н Кръстанов, разбрахме. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Благодаря, г-н Кръстанов. Аз с г-н Захариев мога да си 

говоря и си говоря всеки ден колкото си искам. Въпросът е, за да бъдете по-добре 

информирани и конкретно с цифри, нека да му дадем думата, зададохте въпроси. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Заповядайте, г-н Захариев. 
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МАРИН ЗАХАРИЕВ – зам.-кмет на Община Смолян: Уважаеми г-н председател, 

уважаеми общински съветници! Аз виждам, че така тежки дебати има и ще си 

позволя да бъда кратък и да не ви губя много от времето. Но искам да апелирам към 

г-н Топов. Ако има конкретни сигнали, нека ги внесе. Говори за вдигнати гребла, за 

удължаване на срокове, за нагласяне. Вижте, г-н Топов, това в правото се казва или 

факти конкретни или набеждаване, клевета или обида. Мисля, че не е сериозно от 

тази трибуна да се говорят такива неща без никаква конкретика. Иначе по отношение 

на Правната дирекция, до колкото можем, в тези условия на демографска криза, ако 

се върна към г-н Хаджихристев, справяме се. Не веднъж и г-н Топов е търсил така 

контакт. Аз мисля, че докато той беше председател на Общинския съвет явно всичко е 

било перфектно по отношение на наредбите, така че съдействали сме на г-н Топов по 

различни проблеми от Правната дирекция. Бил е доволен, мога да дам и конкретика, 

ако той иска. Така че наистина, нека да имаме, на мен ми е много неприятно да се 

хвърлят в пространството общи неща. Иначе по отношение на изказването на г-н 

Хаджихристев, ако може да ми предоставят в кои общини не се заплаща такса смет, 

над 80 %, това са над 210 общини. Наистина ми е интересно, не знам. Пропуск мой е. 

Да видим кои над 210 общини са освободили читалищата от заплащане на такса смет. 

Иначе криза демографска има в целия свят и в Европа. Аз се радвам, че КРОС сега са 

го осъзнали, но няма как действително да искаме да правим политика и да изграждаме 

без да казваме от къде ще дойдат тези пари. И в заключение, много хубаво беше 

написано изложението. Аз мисля, че беше редно на някой друг да предоставите, г-н 

Хаджихристев да го прочете. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Благодаря ви, г-н Захариев. Г-н Караджов има думата. 

АНАСТАС КАРАДЖОВ: Минахме много напред с дискусията. Аз малко по-рано, г-н 

Мелемов, бях споменат. 2010 година съм бил точно… 2000-та година ли казахте? Съм 

бил точно на 11 години, г-н Мелемов. Може би съм имал мобилен телефон тогава, 

може би имам и сега. Но не мога да намеря пряката връзка с таксите на детските 

градини. Времената се променят, така е, безспорно. Ако вие искате да вдигнете 

таксата на детската градина, аз съм с двете ръце „за“. Но кажете защо? Какво ще се 

промени в храната? Защото аз имам племенничка, която е на година и три месеца и си 

купува по два купона, защото единият не може да й стигне на ден. Ако вие кажете, че 

ще се вдигнат количествата на храната – о`кей. И другият ми въпрос, тъй като бяха 

намесени, „Кой е органът, който следи дали тези рецептурници се спазват в детските 

градини?“ По много други точки нямаме такива органи и никой не го следи. Кой е 

органът от община Смолян, който следи дали храната отговаря – количеството, 

качеството и т. н.? 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Да не хвърлим в смут цялата Смолянска общественост, че 

има вариант да не се следи качеството и количеството на храната. Това толкова 

пунктуално се следи и дано някой да не се притесни след вашето изказване. Това да 

не кажа е най-следеното нещо. Ежедневен контрол. Има си назначени хора да 

отговарят за качеството, да следят качеството. Хайде нека пак по-подробно. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА – зам.-кмет на Община Смолян: Уважаеми общински 

съветници, уважаеми г-н председателю! Значи много несериозно е коментари да се 

правят относно храната на децата. Храната на децата е на ежедневен контрол и от 

Агенцията по храните относно доставките на хранителните продукти и относно РЗИ. 

Всеки Божи ден се носят проби от детска кухня и от детските градини. Г-н Топов, за 
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мен е много учудващо, че вие казвате, че децата от детските градини се хранят на 

разни павилиончета и на разни закусвални. Нищо подобно! Всичките 1270 деца се 

хранят в нашите детски градини, в нашите кухни и с приготвена храна по 

рецептурник, одобрена едномесечно. Целият месец храната е одобрена по 

рецептурника и на изпратените ви справки, които бяха поискани от г-н Салих 

Аршински и сме ви изпратили, там е написана калкулацията по номера на 

рецептурната книга. Рецептурните книги се проверяват от РЗИ, а ежедневно се 

проверяват от медицинско лице, което е упълномощено и което се грижи за тази 

проверка. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Г-н Караджов. 

АНАСТАС КАРАДЖОВ: До колкото съм запознат, РЗИ проверяват качеството на 

приготвената храна. Ако не се лъжа, взимат се натривки, вземат се проби и т. н. 

Питам кой контролира количеството и дали се спазва точно рецептурника. Имам 

предвид храната, която трябва да се дава на децата дали е тя. О`кей, РЗИ. Никой не 

може да провери на една детска градина какво е количеството храна, което дава по 

линия на детското хранене на деца от 6 месеца до година и какво е количеството, 

което се сервира. Питам има ли общински орган, който следи количеството на 

храната и това какво се дава на децата? Не казвам, че е вредна храната или че е 

заразена ешерихия коли и с каквото и да е било. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Значи аз имам едно предложение. Нека да направим една 

комисия заедно с вас, защото вие явно нямате доверие. Общинска администрация има 

технолог по храненето. Технологът по храненето изготвя заедно с нашия главен 

експерт „Здравеопазване и социални дейности“, изготвят менюто по рецептурник, 

който се представя в РЗИ. Представител на РЗИ с нашите колеги утвърждават по това 

меню и по това количество се дава храната на децата. Затова, което казахте, и аз имам 

внучка на година и шест месеца. Храната, която се предлага в детска кухня, трябва да 

бъде до 150 грама. Имат кантар, проба правиха от някои от исканията на родителите. 

Оказа се, че даже в повечето случаи им се дава по-голямо количество от 100-150 

грама, което е по изискване. Въпреки всичко, че не достига храната на определени 

деца, тази храна, която се дава – първо, второ и трето на обяд, е за едно хранене на 

детето, а не е за целия ден. За голямо съжаление, някои от родителите разделят 

храната, понеже е в три бурканчета три вида – супа, второ и десерт, която е за мен 

като баба, хайде, не като родител, просто 0,40 лв. храна приготвена, топла, вкусна, 

отговаряща на всякакъв вид изисквания, отговаряща и на стандарти и на рецептурник, 

спрямо едно пюренце плодово, което е от 1,50 лв., коренна разлика има. 

(Ангел Безергянов, от място: Процедура.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Заповядайте, г-н Безергянов. Процедура. 

АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Правя процедурно предложение за прекратяване на 

разискванията. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Процедура, колеги. Обратно предложение ли има? Заповядайте! 

САЛИХ АРШИНСКИ: Съгласно Правилника правя обратното предложение от гледна 

точка, че Наредбата, която разглеждаме касае определяне на съществени данъци и 

такси и услуги, които Общината ще събира, добре е да чуем колегите. Можем да 

бъдем по-обрани и да спазваме Правилника, както е разписано, в някакви нормални 

разумни срокове. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Г-н Безергянов, настоявате ли, защото има и записал се 
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гражданин за изказване? Ако оттегляте предложението, тогава… 

(Ангел Безергянов, от място: Оттеглям предложението.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Оттегляте предложението. Други желаещи колеги? Заповядайте! 

Г-н Аршински. 

САЛИХ АРШИНСКИ: Уважаеми г-н председател, уважаеми г-н кмет, колеги 

съветници, кметове и медии! Първо благодаря на всички колеги в комисиите, които 

приеха направените предложения. На второ място, ще се опитам да вкарам малко 

позитивизъм. С предложенията си кметът на Общината съм убеден, че цели да 

предоставим по-добра услуга в детските градини. Благодаря също, че той оттегли 

това предложение. Вероятно имайки предвид чл. 9 от проекта за Наредба, в който се 

казва, че размерът на таксата може и да не възстановява пълните разходи на 

Общината, когато това се налага в защита на обществения интерес. Фактът, че всички 

общински съветници подкрепиха оставането на старите такси без изключение от 

представителство политическо и че кметът оттегли, говори че Общинският съвет 

отчита обществения интерес по тази точка. Грубата калкулация без да претендирам, 

че съм точен, между това, което г-жа Аръчкова коректно предостави като сметка за 

един храноден и това, което ние събираме като такса показва, че недостига за 

изхранването на децата в детските градини и ясли е от порядъка на около 70 хиляди 

лева годишно. Аз мисля, че когато приемаме бюджета на Община Смолян, можем да 

актуализираме отделните пера така, щото да покрием този разход в защита на 

обществения интерес. Следващото, което искам по Наредба № 2 да кажа. Колеги, най-

щекотливата точка явно се оказа детската градина. Тя ще бъде тема и на следващата 

сесия, когато приемаме бюджета. Вероятно по-голяма част от вас са запознати, че от 

тази година действат нови стандарти, приети на ниво правителство на Република 

България, където имаме стандарт за институция, стандарт за яслена група, стандарт за 

дете, грубо казано, ако не бъркам. Г-жа Аръчкова може да ме поправи. Но таксата, 

която събираме колеги, за храноден, тя отива единствено и само за изхранване на 

децата от яслените групи, от детските градини с една уговорка, че за децата, които са 

задължени да посещават предучилищните групи, държавата осигурява 94 лева 

годишно на дете помощ. Отделно функционира и Програмата „плод, мляко, мед“, за 

която поисках справки и съм получил, но предлагам това да бъде тема за бюджета. 

Ще се солидизирам с казаното от колегите, ако някой има някакви данни, сигнали, 

подозрения, че има закононарушения, мястото, където това нещо трябва да се отнесе 

е Прокуратурата. Не мисля, че е коректно на толкова публично място, колкото е 

Общинският съвет, да се хвърлят едни подозрения. Така и така рейтингът на хората, 

занимаващи се с политика не е висок, не бива сами за създаваме настроения в 

обществото, че всеки, който се занимава с политика краде. Ако някой има данни, за 

тази цел има прокуратура. Ще кажа две изречения и по другата тема относно грамажа 

и качество на храна и така насетне. Рецептурникът, който имаме издаден и по който 

се правят хранодните, тоест разкладките, лично мое мнение е, че някъде в София 

някои хора живея в друго време, в друга държава. Ако видите с какви храни и 

плодове се хранят, аз честно казано не знам как изглеждат. Но са ги записали и щем 

или не щем ние трябва да ги включваме. Наистина, не се шегувам, има плодове и 

храни, които аз не знам как изглеждат, но децата трябва да се хранят с тях. До 

колкото това е питателно, не мога да кажа. Що се отнася до храненето в детските 

градини, понеже тука и колежката, тя има преки наблюдения и сме си го коментирали 
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с нея, относно качеството там забележките не са толкоз големи, колкото е при 

„Ученическото столово хранене“. Но това е друга тема, за друга сесия разбрахме. 

Може би има някакъв резон да се искат справки относно това дали това, което се 

приготвя като качество е добро. От тази гледна точка г-н кмете, не го приемайте като 

предложение, но би било в плюс и на вас като община и като съветниците, ако има 

един обществен орган от родители, които по всяко време да могат да проверят като 

обществен борд ако щете, това, което се случва, за да няма спекулации, че лелките, 

учителките, вътрешни или външни кръгове крадат от храната на децата. За което дори 

не искам да си помисля. Да, имаше сигнали във времето назад, че определени 

директори на детски градини са събирали такси под формата на членски внос, каквото 

и да значи това за детска градина. Събирали са средства допълнителни за тоалетни 

принадлежности, сапун, така, така и така насетне. Да, факт е, че има заповед на 

министъра, с което това нещо се забранява. Факт е, че има заповед на кмета на 

Общината, с което тази практика е прекратена, което също трябва да бъде отбелязано 

като положителна практика. Но ви моля, колеги, да сме особено прецизни, когато 

става въпрос за децата – най-малката част от обществото. И накрая, още веднъж. Тука 

колегата Иванов като четящ становищата на комисиите, изчете доста голяма част от 

предложенията. Чисто процедурно, г-н председател, за да не вземам думата, когато 

гласуваме Наредбата, моето предложение е да четем раздел по раздел с 

предложенията, те да бъдат гласувани и така да вървим напред. Процедурното 

предложение е да гласуваме Наредбата раздел по раздел. Благодаря! 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Г-н Иванов, искате ли кажете нещо? 

СТОЯН ИВАНОВ: Гражданинът ако се изказва, само по точка 3, а не по останалите 

точки. И ако г-н кметът приема предложенията на г-н Аршински, няма нужда раздел 

по раздел. Ние сме ги чули. Той ако ги приеме, ще ги гласуваме анблок. Сега не знам, 

той ще каже. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Г-н Марев, заповядайте! Имате думата. 

ДИМИТЪР МАРЕВ – гражданин, адвокат: Уважаеми г-н Мелемов, уважаеми г-н 

председател, уважаеми дами и господа общински съветници, уважаеми граждани! 

Поводът да се запиша за това изказване е един-единствен. От 12 години практикувам 

като адвокат в област Смолян. Един час слушам тука аргументи, аргументи, 

аргументи. Обаче само бих искал да ви предупредя. Г-н Мелемов, моля ви да 

оттеглите докладната по точка 3 и точка 4. В случай, че вие не го направите, апелът 

ми е към общинските съветници. Изпълнете Законът за нормативните актове. Така 

внесените предложения, липсват мотиви, преразказването на разпоредби от Закона за 

нормативните актове, не означава мотиви. Практиката на Върховен административен 

съд е категорична. Ясни и подробни мотиви. Така предложените наредби, няма 

оценка за въздействието на подзаконовия нормативен акт. Именно заради това, ако 

вие не си оттеглите тези две докладни по точка 3 и 4, апелирам към общинските 

съветници, възползвайте се от правото си и задължението си по чл. 28, ал. 4 от Закона 

за нормативните актове да не приемате за разглеждане така предложените 

подзаконови нормативни актове. Тъй като ще приемете нещо в нарушение на закона. 

Друг е въпросът за материалната законосъобразност на самите наредби и по-точно на 

Наредба № 2, която не се е съобразила с императивни разпоредби на 

Административнопроцесуалния кодекс по отношение на срок за издаване на 

документи. Не е съобразена със Закона за ограничаване на административното 
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регулиране и административния контрол върху стопанската дейност, по отношение на 

обслужване на едно гише. Не е съобразена с разпоредбата за комплексно 

административно обслужване по Административнопроцесуалния кодекс. И на 

последно място, не е съобразена със Закона за електронното управление за отдалечен 

достъп. Така предложените такси няма да ги коментирам в цифри. Когато бъде 

направена оценка за въздействие, бъдат изложени подробни мотиви за всяко едно от 

перата на тази Наредба № 2, тогава бихме могли и ние като граждани да направим 

конкретни адекватни предложения. Именно затова не съм ги направил и в посочения 

от вас срок. Тъй като аз на едни така да ги нарека бланкетни мотиви, които 

преразказват Закона за нормативните актове, няма какво да предложа. Но за 

конкретни цени и подробности когато това нещо е изработено, може и да вземем 

отношение. Съответно тука и общинските съветници ще говорят с конкретни факти, 

данни и ще вземат наистина политически решения. В момента, извинявам се за 

грубия израз, който ще прозвучи, но тука присъствам на едно комедийно шоу. Това 

няма нищо общо нито със законите, нито с политиката и моралът, който трябва да се 

води. А основното нещо, което сте записали в така наречените мотиви е принципът на 

прозрачност. Къде е прозрачността? Как ще въздейства тази наредба с тези вдигания 

на цените? Как ще обясните факта, че Законът ви задължава да издадете една скица за 

7-дневен срок, в Наредбата пише 14-дневен срок? Как ще го обясните това на 

бизнеса? Как ще го обясните на един човек, който отиде да си изкара скица и трябва с 

пос терминала да си плати в „Местни данъци и такси“ с картата? Няма един пос 

терминал. Как ще обясните фактът, че в Административнопроцесуалния кодекс пише, 

че при наличието на техническа възможност гражданите имат право да правят 

справка, вие сте сложили табела А4 „Забранено снимането с телефон“. Ами ето го 

техническото средство, където споменахте на Анастас Караджов. Ето ми го в джоба. 

Аз няма право да си направя справка за моите клиенти по преписката в Общинска 

администрация – Смолян. Ето ми го ксерокса и скенера. Стои ми в телефона. 

Благодаря за отделеното внимание. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Г-н Марев, как ще обясните, че не сте отишли на 

обсъждането да поставите пред всички, сега идвате тука и казвате „вие сте комедийно 

шоу“? Как го обясните това? Защо не отидохте на обсъждането и да повдигнете тези 

въпроси? Да бъдат тема на обсъждането, да бъдат приети… 

ДИМИТЪР МАРЕВ: Имаше публична консултация, г-н Мелемов. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Моля? 

ДИМИТЪР МАРЕВ: Имаше публична консултация. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: И вие защо там не взехте, а дойдохте тука? 

ДИМИТЪР МАРЕВ: Защото, за да може да вземем адекватни мерки и да направим 

конкретни предложения, трябва да има оценка за въздействие и наистина подробни 

мотиви. Не преразказване на Закона. Защо тази такса се вдига от толкова на толкова? 

Какви са постъпленията? Какви са разходите за работна ръка, какви са разходите за 

материали книжарски? И как е формирана тази цена? И как тази настояща цена не се 

покрива и трябва да бъде увеличена? Ето това е мотив. Защо ни вдигате данъците? 

Защото така има прието изменение на Закона. Но защо с този процент в средната 

ставка, а не с минималните? Никой не може да каже. Защото в мотивите го няма. 

Пише, че има изменение в Закона. Да, знаем го, ние следим. Това ни е работата, поне 

на мен, това работя, но гражданите на община Смолян не го знаят това нещо и не са 
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длъжни да го знаят. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Колко време трябва според вас за целия този процес, който 

вие разказахте?  

ДИМИТЪР МАРЕВ: Кой? 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Как кой? Вие говорите за нещо и питате кой? 

ДИМИТЪР МАРЕВ: Ама аз не съм кмета. Вие ме питате мен. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Аз това ви казвам… Законът е приет скоро и няма време. 

Както виждате, задължават ни да го направим. 

ДИМИТЪР МАРЕВ: Защо определихте тогава средната ставка?  

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Вие не сте чули. Аз може да се откажа. Да кажа, че не го 

подкрепям, но съм длъжен. 

ДИМИТЪР МАРЕВ: Именно затова апелирам, оттеглете си докладните и направете… 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Не слагайте каруцата. Г-н Марев, сложихте каруцата пред 

коня. Не усещате ли? Не сте чули какво ще кажа по четвърта точка. 

ДИМИТЪР МАРЕВ: Добре. Нека да бъда по-конкретен тогава. Или си оттеглете 

докладната или общински съветници, моля ви се, възползвайте се и приложете закона 

и си изпълнете задължението да не ги разглеждате тези две наредби. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Други изказвания, колеги, има ли? Заповядайте, г-н Топов. За 

какво става дума? 

ФИЛИП ТОПОВ: Процедура. Понеже г-н Иванов каза да се гласува Наредбата 

анблок, аз ще помоля да гласуваме предложението на г-н Аршински раздел по раздел. 

По отношение на определени раздели аз имам някакъв резерв, по отношение на други 

раздели съм „за“. Затова нека да бъде раздел по раздел гласуването.  

ДАНЧО КИРЯКОВ: Аз току-що за това уточнение щях да направя. Да чуем г-н кмета 

кои предложения приема и по този начин такова гласуване може да се избегне. Нека 

да чуем г-н кмета. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: За съжаление аз ги нямам пред мен писмено, но все пак… 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Аз имам предоставени писмени предложения. Това е на г-н 

Безергянов. Да отпаднат таксите за тези услуги, защото противоречат на закона. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Да, това и предварително го коментира. Съгласен съм. За 

вдигане на таксата в Планетариума също съм съгласен. И за атракциона, да. Това са, 

които ги подкрепям предложения.  

ДАНЧО КИРЯКОВ: Други предложения при мен няма постъпили, уважаеми колеги. 

Ако няма други предложения, да гласуваме прекратяване на разискванията. Който е 

„за“ прекратяване на разискванията, моля да гласува. 

ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 26, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: 26 „за“, без „против“ и „въздържали се“, прекратяваме 

разискванията. Повтарям предложенията, които г-н кметът прие. Това, що касае 

таксите за детските градини, приема предложенията, които са направени касаещи 

таксите за Планетариума, за нейната цена, приема предложението или по-точно 

уточнението в атракцията „Момчилова крепост“ – групов билет 3 лева, да се уточни, 

че е 3 лева на човек. Приема предложението по точка 13 и 21 от Приложение № 5 да 

отпаднат като незаконосъобразни таксите. По т. 13 „издаване на удостоверение за 

сключване на граждански брак на български гражданин в чужбина“ – също да 

отпадне таксата и по точка 21 „удостоверение за вписване в Регистъра на 

населението“ също да отпадне таксата, което също се приема от кмета. Други 
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писмени предложения при мен няма постъпили. Това са писмените предложения, 

които са постъпили при мен до момента. В тази връзка предлагам… Кажете. 

(Димитър Кръстанов, от място: Становищата на комисиите, които явно ги 

нямате.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Имам ги при мен становищата на комисиите, но какво? 

САЛИХ АРШИНСКИ: В конкретика имате ли ги?  

ДАНЧО КИРЯКОВ: Имам, да.  

САЛИХ АРШИНСКИ: Защото не ги чухме.  

ДАНЧО КИРЯКОВ: Чухме ги от председателя на Бюджетната комисия. 

САЛИХ АРШИНСКИ: От председателят ги чухме, не чухме изчетени от вас и не 

разбрахме дали г-н кмета ги приема или ще ги гласуваме? 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Аз току-що изчетох всичко това, което е постъпило при мен. 

САЛИХ АРШИНСКИ: Това е близо 10 %, което чухме. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: И г-н кмета го приема. 

САЛИХ АРШИНСКИ: Ето ги становищата от комисиите с всички предложения. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Те са тука пред мен. Аз ги имам становищата. 

САЛИХ АРШИНСКИ: Вероятно не ги изчетохте всички в такъв случай. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Аз не съм изчел нито едно становище, изчете ги г-н Иванов. 

САЛИХ АРШИНСКИ: О`кей! Само процедурно да уточним какво правим. Ако 

всичко се приема от г-н кмета, аз нямам против да се гласува амблок. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Не приема за фотоволтаиците г-н Мелемов. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Досега нямаме един лев приход и сега предварително, дето 

си говорихме и с г-н Киряков. Да се надяваме някога някой да прояви интерес, защото 

ще ремонтира и покривите, но да му поставим условие като ще иде и на търг, просто 

на мен ми се струва, че по този начин предварително се блокира даже някога някой да 

има такава идея. 

(Салих Аршински, от място: Оттеглям го. Ако това е пречка да бъдат гласувани 

анблок.) 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Досега нямаме един лев приход.  

ДАНЧО КИРЯКОВ: Съгласен е с другото, което е предложено на комисиите плюс 

тези, които са предложени с писмено предложение тука при мен, господин кметът 

също ги приема. И не приема за фотоволтаиците, което г-н Аршински току-що чухме, 

че го оттегля.  

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Ако има натискане за тези фотоволтаици, да вдигнем и 

цената, ама то досега няма един лев влезнал. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Вие, г-н Хаджихристев? 

КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: Въпрос само. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Да. 

КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: Аз искам да попитам. Тези становища и предложения, 

които са направени по време на обществените консултации, има писмен отговор от 

Общинска администрация, че ги отхвърля. Те ще бъдат ли подложени на гласуване на 

сесия или не? 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Подлагаме на гласуване предложенията, повтарям, които са 

внесени писмено при мен днес. Предложенията, които г-н кмета ги приема от 

комисиите, с изключение на предложението за фотоволтаиците и нищо друго. От 

общественото обсъждане те са разгледани тези предложения, внесени са, 



Протокол № 46/17.12.2018 г. 

  

40 
 

коментирани са на комисии. Ако на комисиите вие сте предложили нещо, което да е 

прието и г-н кмета го приема, той току-що уточни, че не приема само 

фотоволтаиците, значи ще се гласува. Друго от общественото обсъждане нямаме. 

КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: Обществени консултации, не обществено обсъждане. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Обществените консултации. 

КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: В такъв случай да считаме, че еднолично Общинска 

администрация отхвърля предложенията на гражданите на КРОС, така ли?  

ДАНЧО КИРЯКОВ: Не, защо еднолично? Вие сте били на комисия. Ако сте 

предложили нещо, което гражданите са настоявали и вие сте го предложили на 

комисии, г-н кметът току-що уточни, че ги приема, с изключение на фотоволтаиците. 

Повтарям го. Всичко останало той приема. Ако вие сте го дали като предложение на 

комисиите, значи то е разгледано и е прието от г-н кмета. 

(Филип Топов, от място: Процедура.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Заповядайте, г-н Топов! 

ФИЛИП ТОПОВ: Разбирам сложността, колеги. И то е така, защото наистина тази 

докладна записка, както каза и колегата Марев е…, хайде да не употребявам 

нарицателни. Отново предлагам като процедурно предложение гласуването да бъде 

раздел по раздел, след като колегата Аршински оттегли своето предложение. И да сме 

малко по-бързи. Директно да започнем, г-н председател, от Глава втора, Раздел I 

„Такса за битови отпадъци“. Иначе другото е фактология. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Вижте сега. Г-н Аршински оттегли своето предложение… 

ФИЛИП ТОПОВ: … да се гласува раздел по раздел. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: … и за гласуване анблок, при положение, че се съгласи за 

фотоволтаиците, да се оттегли неговото предложение. И той отхвърли това 

предложение. Така че ние в момента сме прекратили разискванията. Единствено 

уточняваме процедурата по гласуване, която още разбира се не съм я обявил. 

ФИЛИП ТОПОВ: Много ви моля… 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Понеже г-н Аршински си оттегли предложението, друго 

предложение няма. 

ФИЛИП ТОПОВ: Аз правя предложение. Не чухте преди малко, че подкрепям 

неговото изказване и предложение. Сега след като той го оттегля, аз правя формално 

предложение гласуването да бъде раздел по раздел, глава по глава. И с цел икономия 

на време, да започнем от Глава втора „Местни такси“, раздел I „Такса за битови 

отпадъци“ и нататък. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Г-н Топов, поставяте ме в затруднено положение, тъй като 

прекратихме разискванията и сега не може да гласуваме вашето предложение. 

(Димитър Кръстанов, от място: То е процедура, защо да не може?) 

(Стоян Иванов, от място: Аз имах предложение ако се приемат, да се гласува 

анблок. Аз имах предложение.) 

(Димитър Кръстанов, от място: Още една процедура.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Аз затова уточнявам това, г-н Иванов, за да гласуваме анблок. Г-

н Топов… 

ФИЛИП ТОПОВ: Извинявайте, не искам въобще да влизаме в полемики. По 

определени раздели и глави аз съм „за“ – за детските градини, за други неща. Но за 

такса битови отпадъци съм абсолютно „против“. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Така. Подлагам… 
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(Димитър Кръстанов, от място: Още една процедура.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Още една процедура, г-н Кръстанов. 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря, г-н председателю! Не стана ясно каква е 

съдбата на предложенията, които гражданите са направили в хода на обществените 

консултации. Отхвърлени ли са частично, цялостно или са залегнали в някое от 

предложенията, които прие г-н кмета или тези, които останаха да гласуваме? Това 

първият процедурен въпрос, за да знаем какво гласуваме. И второ. Предложенията, 

които направи гражданина Димитър Марев по отношение на изискванията на Закона 

за административните актове, за да разглеждаме, да обсъждаме и да приемем наредба, 

вземат ли се под внимание или ние игнорираме и тях? Вие двамата председателю и 

кмет, трябва да дадете отговор на тези въпроси преди да тръгнем към гласуването. 

Чисто процедурен въпрос е това.  

ДАНЧО КИРЯКОВ: Аз имам много точен отговор, г-н Кръстанов. Ние сме 

представители на населението в общината. Вие на комисията, която не знам 

присъствали ли сте или не сте, вие, не казвам само за вас, а изобщо за всички 

общински съветници, би следвало да предложите настояванията на населението, 

които те са изразили на обществените консултации. Ако сте ги предложили като 

представители на населението, г-н кметът току-що ги е приел. Не зная дали вие сте ги 

предложили на комисия, за която всички твърдим, че е много важен орган на 

Общинския съвет. Сега, предложенията, които ги прави г-н Марев, аз чух от него 

едно предложение. Той се обърна към нас като общински съветници да преценим 

дали изобщо да обсъждаме тази наредба. Това е предложение, което аз не мога да го 

подложа на гласуване. Как да подложа на гласуване предложение и то затова дали да 

обсъждаме наредбата? То е нон сенс. Аз това не мога да го подложа на гласуване. 

(Димитър Кръстанов, от място: Не става дума за това. Процедура.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Заповядайте! 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Не е ангажимент на общинските съветници, г-н 

председателю, да внасят предложението от обществените консултации. Те се 

организират и самите предложения се систематизират и предоставят на кмета от 

Администрацията. Това първо. Второ. Г-н Марев не ни призова да гласуваме това или 

онова. Той приведе юридически аргументи, че има сериозни правни пропуски в това, 

което правим в момента. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Добре, но аз нямам предложение, което да го подложа на 

гласуване, г-н Кръстанов. Сега вие… 

(Димитър Кръстанов, от място: Приемате ли тези…) 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Вижте, г-н Кръстанов.  

ДАНЧО КИРЯКОВ: Аз ли да го съчиня това предложение? 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Най-малкото пък вас мога да си позволя да ви уча за 

процедури и за хватки. И все пак, наистина ще направим прецедент, ако така въведем 

тази практика. Граждани да дойдат да предложат, даже каза, защото всичко това е 

обсъждано на комисии, предложени са едни параметри, вие сте предложили други, и 

изведнъж става г-н Марев и това как го нарече… 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Моля ви, дайте сега да караме по Правилника и процедурата. 

Има предложение на г-н Топов да се гласува раздел по раздел ли беше 

предложението? Който е съгласен да се гласува глава по глава, раздел по раздел, моля 

да гласува. 
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ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 10, „ПРОТИВ“ – 13, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 2.  

ДАНЧО КИРЯКОВ: 10 „за“, 13 „против“, 2-ма „въздържали се“, предложението на г-

н Топов не се приема. Остава да гласуваме анблок. 

(Стоян Иванов, от място: Поименно.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Поименно.  

 

Поименно гласуване на проекта за решение по т. 3 от дневния ред: 

1. Анастас Караджов   – „въздържал се“ 

2. Ангел Безергянов    – „за“ 

3. Анита Чолакова   – „за“ 

4. Валентин Кюлхански    – „въздържал се“ 

5. Валентин Цолов    – „против“ 

6. Данчо Киряков    – „за“ 

7. Димитър Кръстанов    – „против“ 

8. Димитър Николов    – „за“ 

9. Екатерина Гаджева   – „за“ 

10. Елисавета Лободова    – „против“ 

11. Ивайло Халваджиев    – „за“ 

12. Иван Пищалов     – „въздържал се“ 

13. Илия Томов     – отсъства 

14. Кирил Хаджихристев   – „против“ 

15. Коста Начев     – отсъства 

16. Костадин Василев    – „за“ 

17. Мариана Сивкова    – „за“ 

18. Мария Семерджиева    – „за“ 

19. Марияна Методиева    – „против“ 

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    – отсъства 

26. Стефан Сабрутев    – „против“ 

27. Стоян Иванов     – „за“ 

28. Филип Топов     – „против“  

29. Юлия Кисьова     – „за“ 

 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Моля, обявете резултата.  

(Мариана Иванова: 14 „за“, 7 „против“ и 5 „въздържали се“.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Предложенията за решения, касаещи Наредба № 2 не се приемат. 

 

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

Смолян – НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ, на основание  чл.21, ал.2 от ЗМСМА, 

във вр. с чл. 1, ал. 2 и чл. 9 от  ЗМДТ, чл. 76, ал. 3  и чл. 79 от АПК, прие 
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Р Е Ш Е Н И Е  

№ 989 

 

     1. Не приема Наредба № 2 за определянето и администрирането на местните 

такси и цени на услуги на територията на община Смолян, поради липса на 

необходимото мнозинство. 

 

(Димитър Кръстанов, от място: Обяснение на отрицателен вот.) 

(Кирил Хаджихристев, от място: Отрицателен вот.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Отрицателен вот, г-н Хаджихристев. Извинявайте, прескочих 

някой. 

КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: Гласувах „против“ приемането на този административен 

акт поради следната причина. Всички предложения, които са внесени по време на 

обществените консултации, по тях има мнения и становища, изразени от Общинска 

администрация. Те задължително се предоставят на комисиите и задължително се 

гласуват на общинска сесия. Заради тази нарушена процедура гласувах „против“. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Г-н Кръстанов, обяснение на отрицателен вот.  

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви, г-н председателю! Уважаеми г-н кмете, 

уважаеми колеги! Принципен въпрос. Това е едно, което каза г-н Хаджихристев и аз 

съм солидарен с него. Няма как да караме от тук нататък, допускайки правни недъзи в 

подхода при приемането на подзаконови нормативни актове. Всички ние тук сме се 

клели да спазваме Конституцията и законите на страната и най-малкото, което трябва 

да направим, най-малкото, което трябваше да направим сега е да дадем една почивка 

и кметът да си направи консултации с юридическия екип дали приемането на подобен 

акт като Наредбата, няма да влезе в много тежко противоречие с изискванията към 

процедурата. Така че по тази причина, под угрозата да приемем решение, което няма 

да издържи в законово отношение, аз гласувах „против“.  

ДАНЧО КИРЯКОВ: Други няма. Продължаваме по следващата точка от дневен ред. 

Г-н кмете, четвърта точка. Следващата наредба. Заповядайте! 

(Ангел Безергянов, от място: Процедура.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Процедура има г-н Безергянов. 

АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Използвам си правото за 20 минути почивка. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Има закуска в зала № 247. 

* * * * * 

(След почивката:) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Уважаеми колеги, почивката изтече. Моля проверка на кворума. 

(Мариана Иванова: 16 общински съветника.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: 16, 17 човека в залата. Влизат още – 18. Уважаеми колеги, 

продължаваме работа. Моля за тишина, г-жо Сивкова. Виждам ви там в мъжката 

компания, но трябва да работим малко.  

 

ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Изменение и допълнение на 

Наредба № 3 за определяне размера на местните данъци на територията на 

Община Смолян. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
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ДАНЧО КИРЯКОВ: Уважаеми колеги, продължаваме напред с точка 2 от дневния 

ред.  

(От залата: Четири.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Четири, Наредба № 3. С тези номера се обърках, извинявам се. Г-

н кмете, имате ли нещо да добавите? Наредбата, която предстои да обсъдим. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Искам да добавя, пак така след обсъжданията, да остане за 

Смолян жилищни имоти, които са основно жилище и не са отдадени под наем и не са 

регистрирани като места за настаняване, за физически лица да си остане стария 

промил – 1,7 ‰.  

ДАНЧО КИРЯКОВ: Предлагате да остане старата стойност за недвижими имоти.  

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: За основно жилище. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Основно жилище. Уважаеми колеги, дискусия? Г-н Стоян 

Иванов като председател на Бюджетната комисия. 

СТОЯН ИВАНОВ: Уважаеми г-н кмет, уважаеми г-н председател, уважаеми колеги! 

Значи тази точка не се прие, тази наредба в Бюджетната комисия. Основните мотиви 

бяха свързани с данъците за превозни средства. Съгласно чл. 47 от проекта е написано 

тука в Наредба № 3, до петък да се изпратят примерни образци това, което е заложено 

като ставка и компоненти… 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Насочете, ако обичате, малко микрофона, не се чува добре.  

СТОЯН ИВАНОВ: … колко е бил данъкът на тези киловати. Тоест искаше се справка. 

Тя е дадена. Аз започвам, коментирам основно първо данък недвижими имоти, чл. 16 

от Наредбата. Преди да коментирам данъка, чл. 16 от Наредбата, пред мен е и 

изменението на Закона: „чл. 22. 1. за недвижимите имоти, с изключение на 

недвижимите имоти по т. 2, в граници от 0,1 до 4,5 на хиляда; 2. за жилищни имоти, 

разположени…“ за жилищни имоти, повтарям, „…които не са основно жилище на 

данъчно задълженото лице, не са отдадени под наем и не са регистрирани като места 

за настаняване“. И започвам да коментирам промените в Наредбата. Ново: за к. к. 

Пампорово за нежилищни имоти - юридически лица – 4.5 на хиляда, физически лица 

– 4.5 на хиляда. Нежилищни имоти. Промените в Закона касаят жилищни имоти, 

които не са основно жилище. Досега е било 2,5 – експертите са предложили 4,5. 

Позволявам си да цитирам. Община Банско – 1,5 на хиляда, Слънчев бряг – 1,8 на 

хиляда, Несебър – 1,8 на хиляда, Пампорово – 4,5 на хиляда. Г-н кмете, предлагам, 

това е аномалия. Това е най-високата стойност. Диапазонът е от 0,1 до 4,5 на хиляда. 

Експертите ни предлагат 4,5 на хиляда. Аз предлагам 2,5 на хиляда за физически 

лица, 2,5 на хиляда за юридически лица. Тоест да си остане старата ставка. Няма 

логика друга. Следващото. За Пампорово жилищни имоти, които не са основно 

жилище. Диапазонът е от 5 до 7 на хиляда. Експертите ни предлагат 6 на хиляда, аз 

предлагам 5 на хиляда, долна граница. По простата причина, че Пампорово все пак 

функционира знаете, няколко месеца – 2-3. Следващото предложение. За Пампорово – 

жилищни имоти, които са основно жилище, основно жилище. Диапазонът е от 0,1 до 

4,5 на хиляда. Експертите са ни предложили максимума – 4,5 на хиляда. Неясно защо. 

За предлагам да си остане 2,5 на хиляда. За град Смолян и селата – нежилищни 

имоти. Юридически лица – тука влизат търговските дружества, цялата собственост, 

фирмите, производствените предприятия, магазините, дюкяните, офисите. Досега е 

било 1,9. Предлага ни се увеличение 2,4 пъти без да е ясно защо. За сравнение София 
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– 1,8 на хиляда. Ние предлагаме 4,5. Пловдив – 1,8 на хиляда; Стара Загора – 1,4 на 

хиляда; Пазарджик – 1,8 на хиляда; Русе – 1,8 на хиляда. По тази точка предлагам 

юридическите лица да си останат както са били – 1,9 на хиляда. Нежилищни имоти, 

физически лица. Досега е било 1,7 на хиляда, сега ни се предлага таван. Диапазонът е 

от 0,1 до 4,5 на хиляда. Предлагам да остане старото – 1,7 на хиляда. За Смолян 

жилищни имоти, които на са основно жилище, не са дадени под наем и не са 

регистрирани като места за настаняване. Вече по тази точка 2. Диапазонът е 4,5 до 7 

на хиляда. Тука предлагам да е 4,5 – долна граница. И последно, което и вие казахте, 

за град Смолян и селата – жилищни имоти основно жилище, да не е 2,5 на хиляда, а 

да е 1,7 на хиляда. Защото София е на 1,8 на хиляда, Пловдив е 1,8 на хиляда, Русе е 

1,8 на хиляда, Варна е 2 на хиляда. Няма логика. В Смолян не са най-богатите 

данъкоплатци. Обобщавам накрая. За Пампорово жилищни – основни жилища и 

нежилищни – физически лица 2,5 на хиляда, юридически лица 2,5 на хиляда. За 

Смолян жилищни имоти основно жилище и нежилищни имоти – физически лица 1,7 

на хиляда, юридически лица 1,9 на хиляда. И новото, точка 2 от Закона, чл. 22. За 

жилищни имоти не основно жилище, не отдадени под наем, не регистрирани като 

места за настаняване – за Смолян 4,5 на хиляда, за Пампорово – 5 на хиляда. Това е 

моето предложение по чл. 16 от Наредбата. По отношение на данъците за превозните 

средства. Аз приемам вашите предложения едно към едно. Друг е въпросът дали 

Общинският съвет ще ги приеме. И сега ще ги изкоментирам. До 55 kW включително 

– 0,80/0,70 лв. за 1 kW; През 2011 година е било 0,80 лв. Сега се предлага 0,80 лв. От 

55 kW до 74 kW включително 2018-та е 0,80 лв., през 2011-та е било 1,00 лв., сега се 

предлага 0.90 лв. От 74 kW до 110 kW включително 2018-та е било 1,20 лв., 2011-та е 

било 2,00 лв. Сега вие предлагате 1.50 лв. От 110 kW до 150 kW включително, това 

вече отива към 200 коня, 2018-та година е било 1,50 лв., 2011-та е било 2,20 лв., сега 

вие предлагате 2,20 лв. И вече свръх мощните автомобили от 200 коня нагоре, от 150 

kW до 245 kW включително – 2.50 лв. и над 245 kW – 3.20 лв. Аз мисля, че ако 

приемем тези нормални стойности, които предлагате, ще се осигури необходимият 

екзистенц-минимум от 100-150 хиляди лева, които са необходими за увеличаване на 

заплатите, както е по закон, с 10 % на служителите. Това ще осигури този размер. При 

положение, че ставките са по-ниски от тези, които са били 2011-та година и аз мисля, 

че колегите от БСП при по-ниски стойности, социална политика се прилага, ще 

подкрепят Наредбата. Завърших. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Уважаеми колеги, г-н Сабрутев. Момент, извинявайте, г-н 

Сабрутев. Г-н Хаджихристев, нещо имате ли от вашата комисия да добавите? 

(Кирил Хаджихристев, от място: Не.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Заповядайте, г-н Сабрутев. 

СТЕФАН САБРУТЕВ: Аз първо искам една реплика на г-н Стоян Иванов да направя. 

Значи първата част на изказването много ми хареса. Даже си помислих, че някакво 

специално кафе е пил този човек на почивката или специален сандвич е хапнал. Като 

взе да сваля човекът от Бюджетната, председателят на Бюджетната комисия, който 

винаги иска да се вдигат такси, наеми, данъци и тука хвали всички предложения, 

изведнъж нещо му стана. Обаче във втората част ме разочарова, разбира се. Почна да 

сравнява някакви такси и данъци за автомобили от 2011-та година. Само че забрави 

да сложи надбавките отзад, които се слагат, колко били, как били. Факт е, че за 
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автомобилите, предполагам, че колегата Кръстанов като специалист ще вземе така по-

обстойно отношение. Аз ще се спра на другите данъци. И двата данъка според мен са 

непосилни за населението на Смолян. Данъците за сгради се увеличават в пъти. Аз 

имам един такъв въпрос. Ясно е, че има законови промени. До колкото разбрахме от 

г-жа Аръчкова на комисиите, тези законови промени са продиктувани от това, че 

Националното сдружение на общините е дало предложение за увеличаване на данък 

сгради и съответно на автомобили. Питането ми към г-н кмета е „Г-н кмете, вие как 

гласувахте, когато разисквахте в Националното сдружение на общините точно тези 

теми за данъците на сгради и на автомобили?“ Благодаря! 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Ще отговорите ли? 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Не се е гласувало. Това са обсъждания, от които произтича 

някакво решение, но гласуване – не съм гласувал. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Заповядайте! 

СТЕФАН САБРУТЕВ: Изобщо не ме удовлетвори отговорът, както предполагам и 

вие предполагате. Убеден съм, ще направя проверка, но ако вие сте подкрепили и сте 

били съгласни с това, все пак вашата партия управлява това национално сдружение и 

вие имате мнозинство, значи вие лично, искам да го знаят гражданите на Смолян, 

искате да вдигнете данъците на автомобилите и на сградите. Предполагам, че сте ги 

подкрепили. Ако бъркам, ме поправете. Благодаря! 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Вие казахте „аз ще проверя“, а ако се окаже, че не е така, 

какво става? 

(Стефан Сабрутев, от място: Ако се окаже, ще ви се извиня на следващата сесия.) 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Добре. 

(От залата: Реплика.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Реплика, г-н Иванов. 

СТОЯН ИВАНОВ: Законът за местните данъци и такси, за който казах, чл. 22, тя е 

една-единствена промяна и касае жилищни имоти, които не са основно жилище. 

Второ, трето, пето, десето жилище и т. н., които не са отдадени под наем и не са 

регистрирани. Няма никаква друга промяна. Всичко останало е старо. И затова ви 

цитирах толкова много практика в големите градове. Какви увеличавания, за какви 5 

лева? Само свръх богатите като вас, г-н Сабрутев, може да си позволите да карате 300 

коня кола и примерно може да си позволите няколко жилища. Който има няколко 

жилища, естествено ще плаща малко повече. Така че, това е. Елементарно е 

изменението в Закона за местните данъци и такси. А другото е свързано основно с 

екология и със свръх мощни автомобили. Това е. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Г-н Безерягянов, изказване. 

АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Вземам думата за реплика, г-н председателю, но благодаря! 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Извинявам се, не разбрах. 

АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Мисля, че г-н Сабрутев не беше в залата, когато вие дадохте 

думата на вносителя по въпросната наредба, която разискваме в момента. Там г-н 

Мелемов много ясно каза, че подкрепя и желае да останат старите ставки от 2017 

година. Той заяви на микрофона и пред всички нас, че няма да има вдигане на данък 

недвижими имоти. Изведнъж г-н Сабрутев излиза и казва „Г-н кметът е „за“ вдигане 
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на данъците“. Това е пълна неистина. Явно това, оправдавам го единствено, че може 

би не беше в залата, но г-н Мелемов ясно заяви, че няма да се вдигат данъците за 

недвижими имоти. Г-н Иванов разшифрова и така даде конкретни предложения, 

където на нас ни се предлагат минималните ставки по закон. Това беше. Не виждам 

просто тука пак се опитва някаква политика да се прави на гърба на някой, на нещо, 

което не е това в действителност. Нека да наричаме нещата с истинските имена.  

(Стефан Сабрутев, от място: Реплика. Не, дуплика.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Дуплика. 

СТЕФАН САБРУТЕВ: Г-н Безергянов, аз гледам цифри. Виждам, че се вдигат, за 

второ жилище, за трето, за пето. Виждам едно увеличение. Второ. За автомобилите, 

ако вие не можете да различите цифрите, наемете си някой специалист по 

математика. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Г-н Кръстанов, за изказване предполагам. 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Да. Благодаря ви, г-н председателю! Уважаеми г-н кмете, 

уважаеми колеги! Съвсем фрагментарно по отношение на данъка превозни средства в 

Наредба № 3. Така, както беше предложена по реда за публични консултации в сайта 

на Общината, сме обсъждали с колеги, с хора, които в автомобилния бранш така имат 

представа кое, къде и какво и хора, които са така активни автомобилисти. Трябва да 

ви кажа, че си струва да вникнем в това, което се предлага от гледна точка преди 

всичко на обстоятелството, че е променен принципно начинът на изчисляване на този 

данък. Както се казва, има имуществена компонента, има и екологична компонента. 

За съжаление, имуществената компонента бележи такъв ръст, че екологичната само в 

последната си степен на Евро 6 и на Еко хибриди и електрическите автомобили 

компенсира увеличението в тази част, в имуществената компонента. Ако направим 

един кратък сравнителен анализ на ставките, примерно до 55 киловата, до 74, до 110, 

до 150, вече при новата разбивка до 245 и над 245 киловата, ние ще видим следното. 

Че при изчисляване на имуществения компонент в диапазона до 55 киловата, още с 

определянето на 80 лева на киловат имаме 14,3 % увеличение на този елемент от 

компонента. В категорията до 74 киловата, това увеличение е 12,5 %. До 110 е 25 % и 

над 110 увеличението е: до 150 – 47 %, до 245 – 67 % и над 245 конски сили, 

извинявам се, киловата – увеличението е 113 %. Другият показател за определяне на 

имуществената компонента, а именно годините на автомобила, възрастта на 

превозното средство, говорим за превозни средства, защото тука са и пътни превозни 

средства, които нямат двигатели, над 20 години самото увеличение е 10 % само със 

ставката. От 10 до 15 години увеличението е 30 %. От 5 до 10 години увеличението е 

50 %, на този показател. И до 5 години увеличението е 130 %. И вече при 

екологичната компонента, имаме следните стойности: Евро 2 носи 10 % увеличение 

на данъка, Евро 3 задържа на едно равнище, при Евро 4 – говоря за екологичните 

класификации по европейските регламенти, Евро 4 – 20 % по-нисък данък върху 

цялата сума, която се формира от имуществения компонент. Евро 5 носи 40 % по-

нисък, а Евро 6 и електрическите силови агрегати – 60 % по-нисък данък. Но, когато 

почнем да смятаме и да сравняваме в реални условия, аз мисля, че това трябва да го 

направи екипа на кмета, за да е наясно при тази оценка на въздействието какво се 
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получава, ние виждаме примерно, че моя личен автомобил, данъкът му от 98 лева 

става 149 лв., което е, извинявам се, много сериозно увеличение. Да, над 50, 56-57 % 

увеличение. Такава висока стъпка не са две-три кутии цигари, както си позволи да 

каже една известна народна представителка, председател на комисия. Мой приятел с 

ауди S4, двигател 2,7 B турбо, се оказва, че до сега е плащал 290 лева, а при 

ситуацията от 1 януари 2-19 година ще трябва да плаща 522 лева. Моля ви се, 81 % 

увеличение. Тоест, ако се задълбочим върху конкретиката и извадим конкретни марки 

автомобили, с конкретна възраст и на конкретен пробег, с конкретни екологични 

характеристики, ние ще видим, че увеличението за една категория от автомобили, 

като изключим Евро 6 и електромобилите, увеличението е далеч над някакви по-

нормални проценти, които може да бъдат понесени. Нямам нищо против да седнем и 

заедно да посмятаме, защото трябва да намерим някаква взаимно приемлива цена. 

Защото в днешно време за българина конят е автомобилът, който ползва. И той има 

не само чисто практическо значение за живота му и за връзките му в обществото. Има 

чисто емоционално значение. Дори да не се замисляме, всеки от нас в някаква степен 

е свързан не само с педали и с кормилото за управление, с автомобилите, които 

управлява. Защото то е една изключителна същност този автомобил. Защото той е 

част не само от нашето ежедневие, от нашата активност, от нашите ангажименти в 

обществото и от нашата способност и възможност да се чувстваме свободни. От тази 

гледна точка, на мен ми се струва, че трябва да се попреизчислят малко всичките тези 

стойности. Готов съм да дам и други примери, които… Ето, ще ви кажа сега. Малък 

джип фрилендър (Англ. Land Rover Freelander), на 10 години и половина, 152 кw, 

Евро 4. Това са автомобили, които са сравнително нови и съхранени, с добри 

екологични показатели – 256 лева. Представете си, че моят автомобил беше 

примерно, ако беше Евро 4, а той е Евро 2, аз щях да платя пак един данък, но с ръст 

31 %, а не 56 %. Значи дори и евро сертификатите на превозните средства, сега Евро 6 

няма как да има, Евро 6 са автомобили от производство след 2015-2016 година и то не 

на всички производители на автомобили. Не може да се ориентираме само по 

възможността една много малка част от нашето общество да имат, да ползват и да 

управляват Евро 6 автомобили и автомобили с хибридни задвижвания или с 

електрозадвижване. Така че дайте да посмятаме заедно, за да не се червим после, че 

сме приели документ, който така или иначе може да така много силно уязвен. Защото 

не е актуален, не е реалистичен. Да оставим всичко останало. Тука според мен няма 

политика. Ясно е, че редица експлоатационни разходи на автомобилите, редица 

разходи, свързани като цяло със застрахователната дейност по принцип. Да не 

говорим за горива, за експлоатационни материали и т. н. Всичко това ще върви 

нагоре. Като тръгнат и тези неща всичките, тогава върху всеки един собственик на 

автомобил ще се струпат, който учи интегрално смятане знае за какво става дума. Ще 

стане едно интегрално 4 пъти увеличение на разходите. И тогава какво го правим? 

Имайте предвид, че нещата с гражданската отговорност стоят много сериозно. Тя 

няма да е 1 000 лева, ама няма и да е толкова, колкото е сега. Казвам го така като 

обосновано предположение за развитие на този процес, както обичат да казват някои 
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юристи. Обикновено обоснованите предположения от този характер се сбъдват. Така 

че ви предлагам или да направим една голяма почивка и да смятаме заедно… 

ДАНЧО КИРЯКОВ: И аз така мисля, ще бъде разумно. 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: … или да седнем да се задълбочим в този проблем. Ако не 

се задълбочим, приключвам с това, рискуваме силно да сбъркаме. Благодаря! 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Уважаеми колеги, има ли други изказвания? Аз виждам, че по 

отношение предложенията на г-н Иванов за недвижимите имоти, така усещам въздуха 

в залата, че има някакво съгласие. Това, което току-що накратко ни разказа г-н 

Кръстанов, мисля, че има много големи основания и аз ви предлагам да направим 

почивка. Секунда, г-н Топов. Да направим почивка, в моята стая да поканим 

Бюджетната комисия, бюджетарите на Общината и да седнем наистина да направим 

два-три примера може би, сметка или нещо подобно, за да стигнем до едно разумно 

така единно предложение, което ще ни обедини, за да приемем тези два важни 

раздела в Наредбата, коментираните въпроси. Г-н Топов, заповядайте за изказване. Не 

разбрах? 

(Реплика от залата/ не се чува.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Аз мисля, че може да се справим за 20-ина минути. 

ФИЛИП ТОПОВ: Уважаеми г-н председател, в интерес на истината, нямах намерение 

да вземам отношение тука. Но отново докладната записка е направена в едно като 

обосновка, мотивировка, в насипно състояние. Крайно време е вече да спрем да се 

оправдаваме с измененията в законодателството. Тука е записан следният текст: 

„Текстовете от Наредбата следва да се допълнят и изменят в съответствие с 

разпоредбите на по-висока степен, за да се избегнат противоречия и несъответствия с 

приетите нови правни промени в Закона за местните данъци и такси. Г-н Иванов каза, 

че там са съвсем нищожни тези промени. Другото, което просто наистина ме шокира. 

Вие сте посочили в публичните обсъждания, консултации, чл. 26, ал. 2, ал. 3 и ал. 4 от 

Закона за нормативните актове, като ал. 4 дава възможност предвидения 

законоустановен срок от 1 месец да бъде 14 дни. Там сте записали обаче като 

причини за това публично обсъждане ал. 4 и там е казано: при изключителни случаи и 

изрично посочване на причините в мотивите, но не по-кратък от 14 дни. Четох ги тези 

мотиви и там какво сте посочили като изключително изрично и много спешно 

форсмажорно обстоятелство, защото заседанието на Общинския съвет е планирано на 

12.12. Днес до колкото мога да смятам, е 17.12. Тоест ние хората сме ги лишили от 

обществено обсъждане и даване на мнения и становища от още 1 седмица. В срокът 

на публикуване на това съобщение за публично обсъждане, говорим тука от 26.11. със 

срок 14-ти, имате 4 почивни дни. Прав беше колегата адвокат Марев, когато 

коментираше дето се вика чисто правни аргументи относно двата подзаконови актове. 

Предложението на г-н Кръстанов е разумно, уместно, но не приложимо с оглед това, 

което в момента са ни подготвили и като мотиви, и като приложения. Значи сега да се 

събираме ние и да дописваме предложенията без предварително това да е направено в 

рамките на 2 седмици, с цялото ми уважение, г-н Кръстанов, но ние не сме в ролята 

дето се казва да изправяме пропуски и основания. По принцип бих участвал в едни 
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такива обсъждания, но по-разумното беше тази докладна записка, не знам дали го 

предложи г-н Сабрутев, наистина да се отложи. 

(Стоян Иванов, от място: За кога?) 

ФИЛИП ТОПОВ: Ами уважаеми г-н Иванов, тези наредби можеше да бъдат 

подготвени още септември месец, октомври месец, ноември месец, а не да ни 

извивате ръцете пак днес за вчера. Много ви моля! 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Г-н Хаджихиристев. 

КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: Аз ще бъда много кратък. И ако наистина се приеме това 

предложение за почивка 20 минути, за да се разгледат наново данъците за пътните 

превозни средства, и ще допълня г-н Топов, че наистина това предложение за 

промяна и изменение на Наредбата е в наливно състояние. Да се погледнат през тези 

20 минути юридическият отдел преходните и заключителни разпоредби. Защото ще 

попитам нещо. Съществува ли вестник „Родопски вести“? Съществува ли вестник 

„Родопски вести?  

(Реплики от залата /не се чува.) 

КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: Как ще бъркам, когато параграф 5 „Настоящата наредба 

да се публикува във вестник „Родопски вести“.  

(Костадин Василев, от място: Това е за стари наредби.) 

КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: Няма такова нещо стари, за стари наредби. Това трябва 

всичко да се преработи. Параграф 3 е отменен. На всякъде стои 2010 година, става 

въпрос за 2018-та. Това са дребни неща, но означава, че се прави на парче. 

(Михаил Генчев, от място: Копи-пейст.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: 20 минути почивка, заповядайте в моята стая да коментираме. Г-

н Захариев, моля ви, юрист веднага, ако може да дойде от вашите колеги и г-жа 

Аръчкова. Заповядайте! 

* * * * * 

(След почивката:) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Уважаеми колеги, очевидно има кворум в залата. На 

консултацията, която проведохме по време на почивката, се направиха едни бързи 

изчисления, те са твърде елементарни, за да се коригират предложенията на 

вносителя. Очаквам го да дойде и да ги чуе и той и да разберем дали той ги приема. 

На кратко, което мога да кажа е, че в голямата си част при така заложените, 

председателят на Бюджетната комисия ще ги изчете, размери, които се изчислиха, 90 

% от автомобилите ще запазят може би, ще запазят своя данък, който е бил през 2018 

година. Г-н Иванов, имате думата да представите новите предложения, касаещи 

Наредбата в раздела си за автомобилите. Заповядайте!  

СТОЯН ИВАНОВ: Уважаеми г-н председател, уважаеми г-н кмет, уважаеми колеги! 

След така подробни изчисления, водени от презумпцията, която имаме и уверението 

на кмета, че няма да вдига данъците през 2019 година, г-н кмете, с консенсус правим 

корекции в мощността на автомобилите и тe се както следва: до 55 киловата – от 

първоначалният вариант 0,80 лв., Комисията предлага 0,45 лв.; от 55 киловата до 74 

киловата – от първоначален вариант 0,90 лв., Комисията предлага 0,74 лв.; от 74 

киловата до 110 киловата – при първоначален вариант 1,50 на киловат, Комисията 

предлага 0,90 лв.; от 110 до 150 киловата – при първоначален вариант 2,20 лв., 
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Комисията предлага 1,50 лв.; от 150 киловата до 245 киловата – при първоначален 

вариант 2,50 лв., Комисията предлага 3,00 лева и над 245 киловата – да си остане 3,20 

лв. Тези ставки водят така до една стабилизация и не увеличаване на данъчното бреме 

за смолянските данъкоплатци през 2019 година при данък моторни превозни 

средства. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Благодаря, г-н Иванов. Г-н Сабрутев, имате думата. 

СТЕФАН САБРУТЕВ: Уважаеми г-н председател, уважаеми г-н кмет! Аз искам да 

питам пресметнахте ли работната комисия какъв ще е ефекта за общинския бюджет 

от това, което се предлага сега? Тоест в сравнение със ставките, които са били към 

миналата година. Ще съберем повече данъци – колко, ако сте ги пресметнали или ще 

бъдат същите? 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Г-н Иванов. 

СТОЯН ИВАНОВ: То е ясно при положение като се запазят данъците. В момента за 

10-те месеца сме събрали 1,5 милиона, очаква се до края на годината още около 

200 000 лв. – 1 700 000 лв. Значи трябва да очакваме и догодина толкова – около 

1 700 000 лв. този данък. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Уважаеми колеги, други мнения по Наредбата? Ако няма, да 

прекратим разискванията. Който е съгласен да прекратим разискванията по т. 4, моля 

да гласува. 

ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 22, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: 22 „за“. Прекратяваме разискванията. Забравих да ви съобщя, г-н 

Топов се извини, че напуска заседанието по някакъв спешен въпрос. Уважаеми 

колеги, аз ви предлагам точка 4 да гласуваме на няколко стъпки, а не анблок. Да 

гласуваме данъците, които г-н Иванов предложи и г-н Мелемов ги прие, за 

недвижимите имоти и отделно да гласуваме за моторните превозни средства и накрая 

да приемем цялата наредба. Има ли съгласие по този ред на гласуване? Заповядайте, 

г-н Николов. 

(Димитър Николов, от място: Аз ще попитам от тук. Ще помоля г-н Иванов още 

веднъж за основните жилища в гр. Смолян да съобщи промилите. За основните 

жилища в гр. Смолян.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Аз ще ви ги кажа. Аз ги имам записани. За гр. Смолян… 

(Стоян Иванов, от място: И селата.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: … основно жилище – 1,7 – колкото е било и до сега. За 

неосновно жилище – 4,5 – колкото е минимума по новия закон. Нежилищни имоти – 

за юридически лица – 1,9; за физически лица – 1,7. Тоест това са ставките, които са 

важили до сега. За Пампорово, ако трябва да ги изчета. Нежилищни имоти – 

физически и юридически лица – 2,5. Жилищни имоти не основни – 5; и основно 

жилище – 2,5 промила. Това са предложенията на г-н Иванов. Г-н Мелемов ги прие. 

Заповядайте! 

САЛИХ АРШИНСКИ: Едно питане по-скоро към Администрацията и въобще към 

колегите. Колеги, има ли практика на Пампорово имоти, които фактически се отдават 

под наем, да са регистрирани чисто юридически като жилищни имоти на определени 

лица, с цел намаляне на данъка? Има или няма? 

(Стоян Иванов, от място: Това е от тази година. Това е нов компонент.) 

САЛИХ АРШИНСКИ: Не, не. Още веднъж. Имаме жилищен комплекс, хотел, ако 

щете. Ако всеки един… 
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ДАНЧО КИРЯКОВ: Прекратихме разискванията, колега. Трябваше преди малко. 

САЛИХ АРШИНСКИ: Това питане по-скоро. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Да, заповядайте!  

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Има такива. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Има такива. 

САЛИХ АРШИНСКИ: Много. 

(Михаил Генчев, от място: То излиза, че кой знае колко смолянчани имат имоти на 

Пампорово. Те са десетки, не повече.) 

САЛИХ АРШИНСКИ: Тук не става въпрос за смолянчани. Съжалявам, че съм в 

нарушение на Правилника. Тук става въпрос за курорт Пампорово, жилищни имоти, 

които са основно жилище. За тези, които са изрядни хотелиери, те ще плащат ставка 

5, а за тези, които са намерили вратичка в Закона, предложението е за 2,5. Затова ми 

беше въпроса. 

(Коментар на Михаил Генчев, от място /не се чува.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Основни жилища на Пампорово са много малко. Всеки трябва да 

даде декларация, в която посочва колко и какви жилища има и така. 

(Михаил Генчев, от място: На наша територия говорим.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: На наша територия, да. Уважаеми колеги, подлагам на гласуване 

предложението, касаещо недвижими имоти, направено от г-н Иванов, което току-що 

зачетох. Който е съгласен с така направените предложения, моля да гласува. 

(От залата: Поименно.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Поименно, точно така. Извинявам се. 

 

Поименно гласуване на предложението на Стоян Иванов: 
 

1. Анастас Караджов   – „за“ 

2. Ангел Безергянов    – „за“ 

3. Анита Чолакова   – „за“ 

4. Валентин Кюлхански    – отсъства 

5. Валентин Цолов    – „за“ 

6. Данчо Киряков    – „за“ 

7. Димитър Кръстанов    – „въздържал се“ 

8. Димитър Николов    – „за“ 

9. Екатерина Гаджева   – „за“ 

10. Елисавета Лободова    – „за“ 

11. Ивайло Халваджиев    – „за“ 

12. Иван Пищалов     – „за“ 

13. Илия Томов     – отсъства 

14. Кирил Хаджихристев   – „против“ 

15. Коста Начев     – отсъства 

16. Костадин Василев    – „за“ 

17. Мариана Сивкова    – „за“ 

18. Мария Семерджиева    – „за“ 

19. Марияна Методиева    – „въздържала се“ 

20. Милен Журналов    – „за“ 

21. Милен Пачелиев    – отсъства 

22. Михаил Генчев    – „въздържал се“ 
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23. Петър Мирчев     – „за“ 

24. Салих Аршински    – „за“ 

25. Славка Каменова    – отсъства 

26. Стефан Сабрутев    – „против“ 

27. Стоян Иванов     – „за“ 

28. Филип Топов     – отсъства  

29. Юлия Кисьова     – отсъства 

 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Обявете резултата.  

(Мариана Иванова: 17 „за“, 2 „против“, 3 „въздържали се“.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: 17 „за“, 2 „против“ и 3-ма „въздържали се“, предложението се 

приема.  

(Стефан Сабрутев, от място: Оспорвам гласуването.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Оспорено е гласуването. Ново гласуване. 

 

Повторно поименно гласуване на предложението на Стоян Иванов: 
 

1. Анастас Караджов   – „за“ 

2. Ангел Безергянов    – „за“ 

3. Анита Чолакова   – „за“ 

4. Валентин Кюлхански    – отсъства 

5. Валентин Цолов    – „за“ 

6. Данчо Киряков    – „за“ 

7. Димитър Кръстанов    – „въздържал се“ 

8. Димитър Николов    – „за“ 

9. Екатерина Гаджева   – „за“ 

10. Елисавета Лободова    – „за“ 

11. Ивайло Халваджиев    – „за“ 

12. Иван Пищалов     – „за“ 

13. Илия Томов     – отсъства 

14. Кирил Хаджихристев   – „против“ 

15. Коста Начев     – отсъства 

16. Костадин Василев    – „за“ 

17. Мариана Сивкова    – „за“ 

18. Мария Семерджиева    – „за“ 

19. Марияна Методиева    – „въздържала се“ 

20. Милен Журналов    – „за“ 

21. Милен Пачелиев    – отсъства 

22. Михаил Генчев    – „въздържал се“ 

23. Петър Мирчев     – „за“ 

24. Салих Аршински    – „за“ 

25. Славка Каменова    – отсъства 

26. Стефан Сабрутев    – „против“ 

27. Стоян Иванов     – „за“ 

28. Филип Топов     – отсъства  

29. Юлия Кисьова     – „за“ 
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ДАНЧО КИРЯКОВ: Обявете резултата.  

(Мариана Иванова: 18 „за“, 2 „против“, 3 „въздържали се“.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: 18 „за“, 2 „против“ и 3-ма „въздържали се. Предложението се 

приема. Второто предложение, касаещо моторните превозни средства, направено от г-

н Иванов след консултация на почивката. Който е „за“, моля да гласува. 

 

Поименно гласуване на предложението, касаещо моторните превозни средства: 

 

1. Анастас Караджов   – „за“ 

2. Ангел Безергянов    – „за“ 

3. Анита Чолакова   – „за“ 

4. Валентин Кюлхански    – „въздържал се“ 

5. Валентин Цолов    – „против“ 

6. Данчо Киряков    – „за“ 

7. Димитър Кръстанов    – „въздържал се“ 

8. Димитър Николов    – „за“ 

9. Екатерина Гаджева   – „за“ 

10. Елисавета Лободова    – „против“ 

11. Ивайло Халваджиев    – „за“ 

12. Иван Пищалов     – „против“ 

13. Илия Томов     – отсъства 

14. Кирил Хаджихристев   – „против“ 

15. Коста Начев     – отсъства 

16. Костадин Василев    – „за“ 

17. Мариана Сивкова    – „за“ 

18. Мария Семерджиева    – „за“ 

19. Марияна Методиева    – „въздържала се“ 

20. Милен Журналов    – „за“ 

21. Милен Пачелиев    – отсъства 

22. Михаил Генчев    – „против“ 

23. Петър Мирчев     – „за“ 

24. Салих Аршински    – „за“ 

25. Славка Каменова    – отсъства 

26. Стефан Сабрутев    – „против“ 

27. Стоян Иванов     – „за“ 

28. Филип Топов     – отсъства  

29. Юлия Кисьова     – „за“ 

 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Моля, обявете резултата.  

(Мариана Иванова: 15 „за“, 6 „против“ и 3 „въздържали се“.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: 15 „за“, 6 „против“ и 3-ма „въздържали се“. Предложението се 

приема. Подлагам на гласуване цялата наредба с така направените и гласувани 

предложения. Отново поименно. 
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Поименно гласуване на проекта за решение по т. 4 от дневния ред: 
 

1. Анастас Караджов   – „за“ 

2. Ангел Безергянов    – „за“ 

3. Анита Чолакова   – „за“ 

4. Валентин Кюлхански    – „въздържал се“ 

5. Валентин Цолов    – „въздържал се“ 

6. Данчо Киряков    – „за“ 

7. Димитър Кръстанов    – „въздържал се“ 

8. Димитър Николов    – „за“ 

9. Екатерина Гаджева   – „за“ 

10. Елисавета Лободова    – „въздържала се“ 

11. Ивайло Халваджиев    – „за“ 

12. Иван Пищалов     – „въздържал се“ 

13. Илия Томов     – отсъства 

14. Кирил Хаджихристев   – „против“ 

15. Коста Начев     – отсъства 

16. Костадин Василев    – „за“ 

17. Мариана Сивкова    – „за“ 

18. Мария Семерджиева    – „за“ 

19. Марияна Методиева    – „въздържала се“ 

20. Милен Журналов    – „за“ 

21. Милен Пачелиев    – отсъства 

22. Михаил Генчев    – „против“ 

23. Петър Мирчев     – „за“ 

24. Салих Аршински    – „за“ 

25. Славка Каменова    – отсъства 

26. Стефан Сабрутев    – „против“ 

27. Стоян Иванов     – „за“ 

28. Филип Топов     – отсъства  

29. Юлия Кисьова     – „за“ 

 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Моля, обявете резултата.  

(Мариана Иванова: 15 „за“, 3 „против“ и 6 „въздържали се“.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: 15 „за“, 3 „против“ и 6 „въздържали се“, с което Наредбата 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 и ал.2 от 

Закона за местното самоуправление и местната администрация прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

                                                                      № 990 

 

1. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба №3 за определяне 

размера на местните данъци на територията на Община Смолян както следва: 
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В Глава Втора - Местни данъци - Раздел първи - Данък върху недвижими 

имоти се правят следните изменения и допълнения:  

§1. Чл.6 ал.1  се изменя 

Действащ: 

Чл. 6. (1) /доп. с Решение № 26/29.12.2011 г./ С данък върху недвижимите 

имоти се облагат разположените на територията на общината сгради и поземлени 

имоти в строителните граници на населените места и селищните образувания, както и 

поземлените имоти извън тях, които според подробен устройствен план имат 

предназначението по чл. 8, т. 1 от Закона за устройство на територията и след 

промяна на предназначението на земята, когато това се изисква по реда на специален 

закон. 

НОВО  

Чл. 6. (1) /доп. с Решение № 990/17.12.2018 г./ С данък върху недвижимите 

имоти се облагат разположените на територията на общината поземлени имоти, 

сгради и самостоятелни обекти в сгради в строителните граници на населените места 

и селищните образувания, както и поземлените имоти извън тях, които според 

подробен устройствен план имат предназначението по чл. 8, т. 1 от Закона за 

устройство на територията и след промяна на предназначението на земята, когато 

това се изисква по реда на специален закон. 

§2. В Чл.8 ал.1 и ал.2   се изменя 

Действащ: 

Чл. 8. (1) Когато върху облагаем недвижим имот правото на собственост или 

ограниченото вещно право е притежание на няколко лица, те дължат данък съответно 

на частите си. 

(2) Всеки от собствениците на имота, съответно от съпритежателите на 

вещното право може да плати данъка за целия имот за сметка на останалите. 

НОВО 

Чл. 8. (1) Когато върху облагаем недвижим имот правото на собственост или 

ограниченото вещно право на ползване е  притежание на няколко лица, те дължат 

данък съответно на частите си. 

(2) Всеки от собствениците на имота, съответно от съпритежателите на 

вещното право на ползване може да плати данъка за целия имот за сметка на 

останалите. 

§3.чл.12 ал.1 се изменя и се добавят нови ал.2, ал.3, ал.4, ал.3 става ал.5, нова 

ал.6 ал.4 става ал.7 ,нова ал.8  

Действащ: 

Чл. 12. (1) За новопостроените или придобитите по друг начин имоти 

собственикът, съответно носителят на ограниченото вещно право, уведомява за това 

писмено в 2-месечен срок общината по местонахождението на имота, като подава 

данъчна декларация за облагане с годишен данък върху недвижимите имоти 

НОВО 

Чл. 12. (1) За новопостроените сгради и постройки, които не подлежат на 

въвеждане в експлоатация по реда на Закона за устройство на територията 

собственикът, , уведомява за това писмено в 2-месечен срок общината по 

местонахождението на имота, като подава данъчна декларация за облагане с годишен 

данък върху недвижимите имоти. 
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(2) Не се подават данъчни декларации за облагане с годишен данък за 

новопостроените сгради, подлежащи на въвеждане в експлоатация по реда на Закона 

за устройство на територията. Необходимите данни за определяне на данъка на 

новопостроените сгради и/или на самостоятелни обекти в тях се предоставят на 

служителите по чл. 4, ал. 1 от възложителя на строежа след завършването на сградата 

в груб строеж по образец, определен от министъра на финансите. 

(3) Не се подават данъчни декларации за облагане с годишен данък за имотите 

и ограничените вещни права, придобити по възмезден или безвъзмезден начин по 

Раздел трети от тази глава. 

(4) За новопостроен или придобит по друг начин имот или ограничено вещно 

право на ползване в срока по ал. 1 предприятията подават информация за отчетната 

стойност и други обстоятелства, имащи значение за определянето на данъка. 

(5) /изм. с Решение № 594/26.01.2011 г./ При преустройство и промяна на 

предназначението на съществуваща сграда или на самостоятелен обект в сграда както 

и промяна на друго/ обстоятелство, което има значение за определяне на данъка, 

данъчно задължените лица уведомяват общината по реда и в срока по ал. 1. 

(6) При придобиване на имот по наследство декларация по ал.1се подава в 

срок по чл.32. В случай, че не подадена данъчна декларация по ал.1 от наследници 

или заветниците, след изтичане на срока по чл.32 служителят по чл.4, ал.1 образува 

партида на наследения недвижим имот въз основа на данните, налични в общината и 

в регистъра на населението. 

(7)  /изм. с Решение № 594/26.01.2011 г./ Подадената декларация от един 

съсобственик, съответно ползвател, ползва останалите съсобственици или ползватели. 

(8) Не се изисква подаване на данъчна декларация, когато промяната в 

обстоятелствата, имащи значение за определяне на данъка, са удостоверени от 

общината в случаите на търпимост на строежите, в изпълнение на Националната 

програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради или в 

качеството ѝ на възложител по Закона за устройство на територията. Служител от 

общинската администрация отразява служебно настъпилите промени в техническите 

характеристики на имота. 

§4.чл.16 се изменя съгласно решение №153 от 24.02.2012г. Списък на 

курортите в Република България и определяне на техните граници. 

Действащ: 

Чл. 16. /изм. и доп. с Решение № 26/29.12.2011 г./ Размерът на данъка върху 

недвижимите имоти се дължи върху данъчната оценка на имота и се определя в 

размер, както следва: 

За к.к. Пампорово   

-юридически лица-2.5 на хиляда 

-физически лица- 2.5 на хиляда 

За град Смолян и селата 

-юридически лица-1,9 на хиляда 

-физически лица- 1,7 на хиляда 

За к.к. Пампорово жилищни имоти които на са основно жилище и не са 

отдадени под наем и не са регистрирани като места за настаняване по смисъла на 

Закона за туризма 

-юридически лица-5 на хиляда 
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-физически лица- 5 на хиляда 

За Смолян жилищни имоти които не са основно жилище и не са отдадени под 

наем и не са регистрирани като места за настаняване по смисъла на Закона за туризма 

-юридически лица-4.5 на хиляда 

-физически лица- 4.5 на хиляда 

 

§5. Към чл.20 се добавя нова алинея 

НОВО 

 (3) В случай че е установено деклариране на повече от едно основно жилище, 

облекченията по ал. 1 и 2 не се прилагат и данъкът, определен по чл. 16, се дължи в 

пълен размер за всяко от жилищата и за периода, в който едновременно са 

декларирани като основни жилища. 

§6.чл. 23 се изменя и се добавят нови алинеи 2,3,4,5,6,7 

Действащ: 

Чл. 23. (1) При прехвърляне на недвижим имот или при учредяване на вещни 

права върху недвижим имот дължимият до прехвърлянето/учредяването данък, 

включително за месеца на прехвърлянето/учредяването, се заплаща от прехвърителя/ 

учредителя преди прехвърлянето/ учредяването 

НОВО 

Чл.23 ал.(1) За новопостроени сгради или части от сгради се дължи данък от 

началото на месеца, следващ месеца, през който са завършени. 

(2)При прехвърляне на собствеността на имота или при учредяване на 

ограничено вещно право на ползване приобретателя дължи данък от началотто на 

месеца следващ месеца, през който е настъпила промяната в собствеността или 

ползването, освен ако данъка е платен от прехвърлителя. 

(3) Завършването на сграда или на част от нея се установява с удостоверение за 

въвеждане в експлоатация или разрешение за ползване, издадени по реда на Закона за 

устройство на територията, както и с удостоверение по чл. 54а, ал. 3 от Закона за 

кадастъра и имотния регистър. 

(4) Органите, издаващи документите по ал. 3, предоставят служебно по един 

екземпляр от тях на данъчната служба на общината в едноседмичен срок от 

издаването им. 

(5) Данъкът по ал. 1 се дължи и в случаите, когато в двегодишен срок от 

завършването на сградата в груб строеж, съответно - в едногодишен срок от съставяне 

на констативен акт по чл. 176, ал. 1 от Закона за устройство на територията, сградата 

не е въведена в експлоатация или не е издадено разрешение за ползване. 

(6) Лицето, упражняващо строителен надзор, или техническият ръководител - 

за строежите от пета категория, предоставя екземпляр от съставения констативен акт 

по чл. 176, ал. 1 от Закона за устройство на територията на данъчната служба на 

общината в едноседмичен срок от съставянето му. 

(7) Завършването на сградата в груб строеж се установява по реда на чл. 181, 

ал. 2 от Закона за устройство на територията. Обстоятелствата по ал. 5 се установяват 

с констативен акт, съставен от служители на общината. Актът се съобщава на 

данъчно задълженото лице, което може да оспори констатациите в акта в 7-дневен 

срок от уведомяването. 
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 В Раздел  II Данък върху наследства се правят следните изменения и 

допълнения. 

§7 В чл.32 се добавя ал.2 

НОВО: 

(2) На основата на данъчната оценка, послужила за определяне на данъка по ал. 

1, служителят в общинската администрация определя дължимия годишен данък и го 

съобщава на всеки наследник или заветник. 

В Раздел III Данък при придобиване на имущества по дарение и по възмезден 

начин се правят следните изменения и допълнения. 

§8.чл.42 се изменя и се добавят нова алинея 2 с т.1 и т.2 

Действащ: 

Чл. 42. Съдиите, нотариусите, областните управители, кметовете на общините 

и други длъжностни лица извършват сделката или действието, с което се придобиват, 

учредяват, изменят или прекратяват вещни права, след като установят, че е платен 

данъкът по този раздел  

Ново 

Чл. 42. Съдиите, нотариусите, областните управители, кметовете на общините 

и други длъжностни лица извършват сделката или действието, с което се придобиват, 

учредяват, изменят или прекратяват вещни права, след като установят, че са платени 

данъци по тази глава за имущество, което е предмет на сделка или действието. 

(2) В случаите на ал. 1 установяването от нотариуса на платения данък върху 

превозното средство - предмет на сделката, се извършва със: 

1. проверка чрез автоматизиран обмен на данни със системата за обмен на 

информация, поддържана от Министерството на финансите в изпълнение на чл. 5а 

при посредничеството на информационната система на Министерството на 

вътрешните работи, или със 

2. предоставяне на издаден или заверен от общината документ, при условие, че 

съответната община не е осигурила непрекъснат автоматизиран обмен по т. 1." 

§9. В чл. 43 се добавят ал.2, 3, 4 и ал.5 

 Ново: 

(2) Нотариусите в 7-дневен срок от извършване на сделката уведомяват 

съответната община за прехвърлените вещни права върху недвижимите имоти и 

превозните средства, като предоставят информация за размера на заплатения данък по 

чл. 49, ал. 2 и основата, върху която е определен."; 

(3) (Нова - ДВ, бр. 105 от 2014 г., в сила от 01.01.2015 г., изм. - ДВ, бр. 14 от 

2015 г.) Органите на Министерството на вътрешните работи предоставят по 

електронен път на Министерството на финансите данни от регистъра на пътните 

превозни средства. Редът, обхватът и периодичността на предоставянето на данните 

се уреждат със съвместен акт на министъра на вътрешните работи и министъра на 

финансите. 

(4) (Предишна ал. 2, изм. - ДВ, бр. 105 от 2014 г., в сила от 01.01.2015 г.) 

Срокът по ал. 1 започва да тече от деня, следващ вписването. 

(5) В едномесечен срок от получаване на уведомлението по ал. 1 служителят в 

общинската администрация определя годишния данък за прехвърлените, учредените, 

изменените или прекратените вещни права върху недвижимите имоти въз основа на 
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данъчната оценка, послужила за определяне на данъка по този раздел и уведомява 

данъчно задължените лица. 

В Раздел IV Данък върху превозните средства се правят следните изменения и 

допълнения 

§10 В чл.46 ал.2 т.5  се изменя и се добавят нови алинеи 3, 3а,3б, 4, ал.3 става 

ал.5 

Действащ 

Чл.46 ал.2 

т.5.Са налице основания и за  ползване на данъчни облекчения, с изключения 

на данъчно облекчение по чл.59, ал. 2 и 3, когато в регистъра има данни за екологична 

категория на превозното средство. 

НОВО 

Чл.46 ал.2 

т.5.Са налице основания за прилагането на чл.54 ал.4а от Закона за местни 

данъци и такси и за  ползване на данъчни облекчения, с изключения на данъчно 

облекчение по чл.59, ал. 2 и 3, когато в регистъра има данни за екологична категория 

на превозното средство. 

           (3) Собствениците на превозни средства, с изключение на случаите по ал. 1 и 

ал.3а , декларират пред общината по постоянния им адрес, съответно седалище, 

притежаваните от тях превозни средства в двумесечен срок от придобиването им. За 

превозните средства, които не са регистрирани за движение в страната, двумесечният 

срок започва да тече от датата на регистрацията им за движение. При придобиване на 

превозно средство по наследство декларацията се подава в срока по чл. 32. 

(3а) В едномесечен срок от сключване на договор за финансов лизинг 

собствениците на превозни средства, предоставени за ползване въз основа на договор 

за финансов лизинг, декларират пред общината по настоящ адрес, съответно по 

седалището на лизингополучателя, притежаваните от тях превозни средства и 

уведомяват общината по седалището си за прилагането на ал. 3, т. 5. Размерът на 

данъка се определя от служител на общинската администрация по настоящия адрес, 

съответно по седалището на лизингополучателя, въз основа на декларацията и се 

съобщава на лизингодателя. Лизингодателят не дължи данък върху превозното 

средство в общината по седалището си. При промяна на лизингополучателя 

лизингодателят в едномесечен срок уведомява общините по настоящ адрес, съответно 

по седалището на предходния и на настоящия лизингополучател. 

(3б) При промяна на настоящ адрес, съответно седалище в случаите по ал. 4а, 

лизингополучателят уведомява лизингодателя в едномесечен срок за настъпилата 

промяна. Лизингодателят в едномесечен срок от полученото уведомление от 

лизингополучателя декларира пред общините по предходен настоящ адрес и по 

настоящия адрес, съответно по седалището на лизингополучателя, за настъпилата 

промяна. В случаите, когато промяната в настоящия адрес е в рамките на една 

община, лизингополучателят не уведомява лизингодателя и декларация за 

настъпилата промяна не се подава от лизингодателя. 

(4)Когато собствениците на превозни средства или лизингополучателите нямат 

постоянен адрес, съответно седалище на територията на страната, декларации се 

подават пред общината по регистрация на превозното средство. 
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 (5)Служителят на общинска администрация може да изисква документи, 

удостоверяващи факти и обстоятелства, имащи значение за данъчното облагане. При 

прекратяване регистрацията на превозно средство данъчно задълженото лице 

представя документ от компетентен орган 

§11. Чл.47 се изменя и допълва  

Чл. 47. (1) /изм. с Решение № 990/17.12.2018 г.; За леки и товарни автомобили с 

технически допустима максимална маса не повече от 3,5 т годишният данък се състои 

от два компонента - имуществен и екологичен, и се определя по следната формула: 

ГДПС = ИмК х ЕК, 

където: 

ГДПС е годишният размер на данъка върху превозните средства за леки и 

товарни автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 т; 

ИмК е имуществен компонент, който се определя по реда на т. 1; 

ЕК е екологичен компонент, който се определя по реда на т. 2. 

1. имущественият компонент се определя от стойността на данъка в зависимост 

от мощността на двигателя, коригирана с коефициент в зависимост от годината на 

производство на автомобила, по следната формула: 

ИмК = СkW х Кгп, 

където: 

СkW е частта от стойността на данъка в зависимост от мощността на двигателя, 

която се определя от мощността на двигателя и размера на данъка, определен от 

общинския съвет с наредбата по чл. 1, ал. 2 в следните граници 

а) до 55 kW включително – 0.45 лв. за 1 kW; 

б) над 55 kW до 74 kW включително – 0.74 лв. за 1 kW; 

в) над 74 kW до 110 kW включително – 0.90 лв. за 1 kW; 

г) над 110 kW до 150 kW включително – 1.50лв. за 1 kW; 

д) над 150 kW до 245 kW включително – 3.00 лв. за 1 kW; 

е) над 245 kW – 3.20 лв. за 1 kW. 

Кгп е коригиращ коефициент за годината на производство на автомобила в 

следните размери: 

Брой на годините от годината на производство, включително годината на 

производство - Коефициент 

Над 20 години - 1,1; 

Над 15 до 20 години включително - 1; 

Над 10 до 15 години включително - 1,3; 

Над 5 до 10 години включително - 1,5; 

До 5 години включително - 2,3. 

2.Екологичният компонент се определя от общинския съвет в зависимост от 

екологичната категория на автомобила с наредбата по чл. 1, ал. 2 в следните граници: 

Екологична категория Коефициент 

без екологична категория, с екологични категории "Евро 1" и 

"Евро 2" - 1,10 

"Евро 3" - 1,00 

"Евро 4" - 0,80 

"Евро 5" - 0,60 

"Евро 6" и "ЕЕV" 0,40 
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§12. Чл.47 ал.2 се изменя  

Действащ 

(2)Данъкът за ремаркета на леки е в следните размери: 

1.товарно ремарке - 10 лв. 

2.къмпинг ремарке - 20 лв. 

НОВО 

(2)Данъкът за ремаркета на  леки и товарни автомобили с техническа 

допустима максимална маса не повече от 3,5т. е в следните размери: 

1.товарно ремарке - 10 лв. 

2.къмпинг ремарке - 20 лв. 

§13.чл.47 ал.4 се допълва 

Действащ: 

(4)/ Изм. с Решение № 647/21.12.2017 г. Данъкът за триколесно превозно 

средство на база общото тегло е както следва: 

1.до 400 кг включително - 6 лв. 

2.над 400 кг - 9 лв. 

НОВО 

(4) Данъка за триколесно превозно средство, определено в чл. 4 от Регламент 

(ЕС) № 168/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 15 януари 2013 г. относно 

одобряването и надзора на пазара на дву-, три- и четириколесни превозни средства 

(OB, L 60/52 от 2 март 2013 г.), наричан по-нататък "Регламент (ЕС) № 168/2013" на 

базата на общото тегло в размер, както следва 

1.до 400 кг включително - 6 лв. 

2.над 400 кг - 9 лв. 

§14.чл.47 ал.6 се изменя 

Действащ 

(6)/изм. с Решение № 26/29.12.2011 г./ Данъкът за товарен автомобил до 12 т 

технически допустима максимална маса е в размер 12 лв. за всеки започнат тон 

товароносимост. 

НОВО 

 (6)Данъка за товарен автомобил с технически допустима максимална маса над 

3,5 т, но не повече от 12 т, в размер  12лв. за всеки започнати 750 кг товароносимост 

§15. Чл.50 ал.2 се изменя  

Действащ 

Чл. 50. (1) Освобождават се от данък превозните средства по чл. 58 от Закона за 

местните данъци и такси 

(2)За превозните средства, на които е прекратена регистрацията, данък не се 

дължи от месеца на прекратяване на регистрацията за движение. За излезлите от 

употреба моторни превозни средства, за които в нормативен акт е предвидено 

задължение за предаване за разкомплектоване, данък не се дължи след прекратяване 

на регистрацията им за движение и представяне на удостоверение за предаване за 

разкомплектоване. 

НОВО: 

Чл. 50. (1) Освобождават се от данък превозните средства по чл. 58 от Закона за 

местните данъци и такси 
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(2)За превозните средства, на които е прекратена регистрацията, данък не се 

дължи от месеца на прекратяване на регистрацията за движение.  В случаите на 

обявено за издирване превозно средство регистрацията се прекратява след подадено 

писмено заявление от собственика в съответното звено "Пътна полиция" по 

месторегистрация на превозното средство. За излезлите от употреба моторни 

превозни средства, за които в нормативен акт е предвидено задължение за предаване 

за разкомплектоване, данък не се дължи след прекратяване на регистрацията им за 

движение и представяне на удостоверение за предаване за разкомплектоване. 

§16  чл.51 ал.2 и ал.3 отпадат и се създават нови ал. 1, 2 ,ал.4 става ал.3 и нова 

ал.4  

Действащ 

Чл. 51.  (1) /Изм. - ДВ, бр. 100 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 

101 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г., Решение № 548/19.12.2013 г. / За превозните 

средства с мощност на двигателя до 74 kw включително, снабдени с действащи 

катализаторни устройства, и несъответстващи на екологичните категории „Евро 3”, 

„Евро 4”, „Евро 5”, „Евро 6” и „ЕЕV”, определеният по чл. 47 данък за съответната 

година се заплаща с 20 на сто намаление. 

(2)(Нова - ДВ, бр.101, от 2013г., в сила от 01.01.2014г. Решение № 

548/19.12.2013 г.) За превозните средства с мощност на двигателя до 74 kw 

включително и съответстващи на екологични категории „Евро 3” и „Евро 4” данъкът 

се заплаща с 50 на сто намаление, а за съответстващите на Евро 5” и „Евро 6” с 60 на 

сто намаление, от определения по чл. 47, ал. 1 и 3 данък. 

(3)/изм. - ДВ, бр. 101 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.,Решение № 

548/19.12.2013 г./ За автобусите, товарните автомобили, влекачите за ремарке и 

седловите влекачи с двигатели, съответстващи на екологични категории "Евро 3" и 

"Евро 4", данъкът се заплаща с 40 на сто намаление, а за съответстващите на "Евро 5", 

"Евро 6" и "ЕЕV" - с 50 на сто намаление, от определения по чл. 47, ал. 5, 6, 7 и 13 

данък. 

(4)За автобуси, извършващи обществен превоз на пътници по редовни 

автобусни линии в градовете и в слабо населените планински и гранични райони, 

които се субсидират от общините, данъкът се заплаща в размер 10 на сто от размера, 

определен по реда на чл. 55, ал. 5 от Закона за местните данъци и такси, при условие 

че не се използват за други цели. 

(5)Отпада  (Нова - ДВ, бр. 101 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.,Решение № 

548/19.12.2013 г.) Екологичните категории "Евро 3", "Евро 4", "Евро 5", "Евро 6" и 

"ЕЕV" се удостоверяват чрез предоставяне на документ, от който е видно 

съответствието на превозното средство с определената от производителя екологична 

категория. 

НОВО 

Чл. 51. (1) За мотопеди и мотоциклети с мощност на двигателя до 74 kW 

включително, и съответстващи на екологична категория "Евро 4", данъкът се заплаща 

с 20 на сто намаление, а за съответстващите на екологични категории, по-високи от 

"Евро 4" - с 60 на сто намаление от определения по чл. 47, ал. 3 данък. 

 (2)За автобусите, товарните автомобили с технически допустима максимална 

маса над 3,5 т, влекачите за ремарке и седловите влекачи с двигатели, съответстващи 

на екологична категория "Евро 4", данъкът се заплаща с 20 на сто намаление, а за 
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съответстващите на "Евро 5", "Евро 6" и "ЕЕV" - с 50 на сто намаление от 

определения по чл. 47, ал. 5, 6, 7 и 13 данък 

(3)За автобуси, извършващи обществен превоз на пътници по редовни 

автобусни линии в градовете и в слабо населените планински и гранични райони, 

които се субсидират от общините, данъкът се заплаща в размер 10 на сто от размера, 

определен по реда на чл. 55, ал. 5 от Закона за местните данъци и такси, при условие 

че не се използват за други цели. 

 (4) Когато в регистъра по чл. 54, ал. 1 от Закона за местни данъци и такси  няма 

данни за екологичната категория на моторното превозно средство, се приема, че 

превозното средство е без екологична категория. 

§17 чл.53 се изменя и се добавя нова ал.2 

Действащ 

Чл. 53. Данъкът се внася в приход на бюджета на общината, по постоянния 

адрес, съответно седалището на собственика, подал декларацията, а когато не е 

подадена такава и в случаите по чл. 54, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси - в 

приход на общината, в която е регистрирано превозното средство. 

Ново: 

Чл.53 (1) Данъкът се внася в приход на бюджета на общината по постоянния 

адрес, съответно седалището на собственика, а в случаите по чл. 54, ал. 5 от Закона за 

местни данъци и такси  - в приход на общината по регистрация на превозното 

средство." 

(2) Алинея 1 не се прилага за превозните средства, предоставени за ползване 

въз основа на договор за финансов лизинг, като в този случай данъкът се внася в 

приход на бюджета на общината по настоящия адрес, съответно по седалището на 

лизингополучателя 

 

КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: Отрицателен вот. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Заповядайте, г-н Хаджихристев. 

КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: Гласувах изцяло предложенията „против“, тъй като 

смятам, че този нормативен документ, който го приехме в момента противоречи 

изобщо на Закона за административните актове. И ще кажа: чл. 51, ал. 1, нова: За 

мотопеди и мотоциклети с мощност на двигателя до 74 киловата включително и 

съответстващи на екологична категория "Евро 4", данъкът се заплаща с 20 на сто 

намаление, а за съответстващите на екологични категории, по-високи от "Евро 4" - с 

60 на сто намаление от определения по чл. 47, ал. 3 данък“. Тука с това наше 

гласуване ние лишихме от право в тези категории пътни превозни средства, които 

има, защото се говори само за мотоциклети и мотопеди, да използват тези намаления 

гражданите на Смолян. Вторият ми мотив. Това, че предложих да бъдат преходните и 

заключителни разпоредби променени, съгласно Закона и тези, които не съответстват 

да отпаднат, го прави за мен този административен акт несъответстващ със Закона за 

административните актове. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Благодаря ви, г-н Хаджихристев! Преминаваме към следващата 

точка от дневния ред. 
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ПО ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Отчет за състоянието на общинската 

собственост и резултати от нейното управление по видове и категории обекти в 

Община Смолян за 2018 г., по реда на чл. 66а от закона за общинската 

собственост. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Г-н кмете, имате ли нещо да добавите? Точка 5 от дневния ред. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Не, не. Нямам. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Уважаеми колеги, дискусия. Ако няма желаещи за изказване, 

предлагам да прекратим разискванията. Който е „за“, моля да гласува. 

ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 24, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: 24 „за“, прекратяваме разискванията. Явно гласуване, колеги. 

Който е „за“ приемане на решенията на докладната записка, моля да гласува. 

ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 24, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: 24 „за“, без „против“ и „въздържали се“. Приема се докладната 

записка. 

 

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

Смолян – НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ, на основание чл.66а от Закона за 

общинската собственост, както и чл.21, ал.1, т.8, т.24, и ал.2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 991 

                                                     

      1. Приема отчета за състоянието на общинската собственост и резултатите от 

нейното управление по видове и категории обекти в Община Смолян за 2018 г. 

     2. Приема приходите както следва: 

   2.1 Продажби на имоти частна общинска собственост по чл. 35 от ЗОС – 49 482 

лева; 

   2.2 Продажби по чл. 36 от ЗОС – прекратяване на съсобственост върху имоти между 

общината, държавата, физически и юридически  лица – 4097 лева; 

   2.3 Продажби по чл. 15, ал.3 и ал.5 от ЗУТ – когато с план за регулация се променят 

границите на УПИ – общинска собственост – 55 667 лева; 

   2.4 Продажби по чл. 37, чл. 38 от ЗОС за учредяване право на строеж върху имоти – 

частна общинска собственост – 25 941 лева; 

   2.5 Продажби на жилищни имоти по чл. 47  от ЗОС – 197 985 лева; 

   2.6 Приходи от учредяване на сервитут за право на прокарване на прокарване на 

отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура – 3 020 

лева; 

   2.7 Приходи от продажби на дървесина добита от горски територии – общинска 

собственост – 183 940 лева; 

   2.8 Приходи от административни услуги – 90 512 лева; 

   2.9 Приходи от наеми на общински помещения, сгради, имущество – 181 746 лева; 

 2.10 Приходи от наеми на жилищни имоти – 58 423 лева; 

 2.11 Приходи от наеми на терени  (чл. 56 от ЗУТ) – 48 143 лева; 
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 2.12 Приходи от наеми на земеделски земи – 64 738 лева; 

 

ПО ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Приемане на Годишната програма за 

управление и разпореждане с имоти – общинска собственост. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Следваща докладна записка № 6. Приемане на Годишна 

програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост. Г-н кмете, 

имате ли да добавите? 

ННИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Няма какво да добавя. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Уважаеми колеги, дискусия. Заповядайте! Ако няма желаещи да 

разбирам, да прекратим разискванията. Който е „за“ прекратяване на разискванията, 

моля да гласува. 

ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 23, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: 23 „за“ прекратяване на разискванията. Колеги, явно гласуване. 

Който „за“ приемане решенията по докладната записка, моля да гласува. 

ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 22, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 1. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: 22 „за“, 1  „въздържал се“. Докладната записка се приема.  

 

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

Смолян – НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ, в изпълнение на чл.8, ал.9 от Закона за 

общинската собственост и на основание чл. 21, ал.1, т.8 и т.12  от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация,прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 992 

 

      1.Приема Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска 

собственост за 2019 година. 

      2.Задължава Кмета на Общината при организирането и провеждането на 

процедурите по разпореждане с имоти – общинска собственост да се придържа към 

приетата Годишна програма. 

     3.Възлага на Кмета на Общината да обяви Годишната програма на интернет-

страницата на общината и в един местен вестник. 

 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Заповядайте! 

АНАСТАС КАРАДЖОВ: Извинявам се, че се намесвам точно сега, но точно както г-н 

Мелемов каза, нещата се променят. Г-н Киряков, ако може да направите някаква 

стъпка напред в еволюционното развитие. 21 век сме, да гласуваме с вдигане на 

ръка… Има безброй системи, които работят и не са толкова скъпи. Като бележка ви 

го казвам. Няма нужда двете жени да се измъчват да броят по половин час, по три 

пъти да вдигаме ръка. Не е безкрайно скъпа тази система. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Не е само това. Преди 7 години съм го предложил, г-н Караджов, 

само че тогава вас ви нямаше. 

(Димитър Кръстанов, от място: 25 хиляди лева.) 
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НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Г-н Караджов, за вас може би не са скъпи, но все пак… Той 

това има предвид, че не са скъпи за него, но за нас все пак… 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Може да го предложите в бюджета януари месец да се купи 

такава система. Следваща точка от дневния ред, № 7. 

 

 

ПО СЕДМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Обезпечаване на авансово плащане по 

Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 

РД-02-37-88/17.09.2018 г. и номер от ИСУН-BG16RFOP001-1.002-0003-C01 проект 

„Изграждане на нови социални жилища в гр. Смолян“, финансиран от 

Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, по процедура за директно 

предоставяне № BG16RFOP001-1.022 „Изпълнение на интегрирани планове за 

градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Смолян“ част от процедура № 

BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско 

възстановяване и развитие 2014-2020“. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Г-н Мелемов, имате ли да добавите нещо?  

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Не, нямам какво да добавя. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Обезпечаване на авансово плащане по договор. Колеги, 

дискусия. Има ли изказвания и мнения? Не виждам. Предлагам прекратяване на 

разискванията. Който „за“, моля да гласува. 

ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 22, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: 22 „за“, докладната записка се приема без „против“ и 

„въздържали се“. 

(Анелия Кехайова: Гласувахме прекратяване на разискванията.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Извинете ме. Който е „за“ приемане решенията на докладната 

записка № 7, моля да гласува. 

ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 22, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Приема се докладната записка.  

 

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

Смолян – НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ, на основание чл.21, ал.1, т.10 от Закона 

за местното самоуправление и местната администрация, прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 993 

 
      1. Упълномощава Кмета на Община Смолян за издаване на Запис на заповед за  

обезпечение на авансовото плащане в размер 652 641,54 лв. 

( шестстотин петдесет и две хиляди шестстотин четиридесет и един лев и петдесет и 

четири  стотинки), представляващи 35% (тридесет и пет на сто) от предоставената от 

УО безвъзмездна финансова помощ по  Административен договор № РД-02-37-88/ 

17.09.2018г. и  номер от ИСУН-BG16RFOP001-1.022-0003-C01 проект  „Изграждане 

на нови социални жилища в град Смолян, финансиран от Оперативна програма 

„Региони в растеж“ 2014-2020, по процедура за директно предоставяне № 
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BG16RFOP001-1.022 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване 

и развитие 2014-2020 – Смолян. 

 

ПО ОСМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Предоставяне на част от имот – 

публична общинска собственост за безвъзмездно управление на Дирекция 

„Социално подпомагане“ – Смолян към Агенция за социално подпомагане гр. 

София по реда на Закона за общинската собственост. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Точна № 8 от дневния ред докладна записка. Г-н кмете, имате ли 

нещо да добавите? 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Няма какво да добавя. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Уважаеми колеги, имате думата. Ако няма, да прекратим 

разискванията. Който е „за“ прекратяване на разискванията, моля да гласува. 

ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 22, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: 22 „за“ прекратяване на разискванията. Явно гласуване, колеги. 

Който „за“ приемане решенията по докладната записка, моля да гласува. 

ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 21, „ПРОТИВ“ – 1, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: 21 „за“ се приема докладната записка и нейните решения.  

  

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

Община Смолян – НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ, на основание чл.21, ал.1, т.8  

от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 12, ал. 3 от 

Закона за общинската собственост и Закона за държавния бюджет на Република 

България, прие 

  

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 994 

 
    1.Предоставя безвъзмездно за управление на Дирекция „Социално подпомагане“ 

- Смолян към Агенция за социално подпомагане гр.София, следните обекти публична 

общинска собственост: 

 т.1.1 Самостоятелен обект с идентификатор  67653.918.43.13.4  с площ ведно с 

общи части 1167.94 кв.м, бр. нива 1, попадащ на 4 – ти  етаж  в сграда  с 

идентификатор 67653.918.43.13,  тип: За делова и административна дейност, 

находяща се в поземлен имот с идентификатор 67653.918.43 по кадастрална карта на 

гр.Смолян, одобрена със Заповед № РД-18-1410.05.2005 г., образуващ   УПИ І, кв. 6 

по ПУП на гр. Смолян, Ц.Ч., целият имот актуван с Акт за публична общинска 

собственост №430/15.01.2001 г. с адрес бул.България № 12, вписан в Служба по 

вписванията – Смолян  под № 154, том І, Н.Д. 179, вх.регистър № 285/15.03.2004 г. ; 

      т.1.2.Помещение за складови нужди с площ 30 кв.м., находящо се на 2-ри етаж в 

самостоятелен обект с идентификатор 67653.918.43.13.2, бр. нива 1, площ по 

документ 1513.16 кв.м., попадащо в сграда  с идентификатор 67653.918.43.13,  тип: За 

делова и административна дейност, находяща се в поземлен имот с идентификатор 

67653.918.43 по кадастрална карта на гр.Смолян, одобрена със Заповед № РД-18-

1410.05.2005 г., образуващ   УПИ І, кв. 6 по ПУП на гр. Смолян, Ц.Ч., целият имот 
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актуван с Акт за публична общинска собственост №430/15.01.2001 г. с адрес 

бул.България № 12, вписан в Служба по вписванията – Смолян  под № 154, том І, 

Н.Д. 179, вх.регистър № 285/15.03.2004 г. ; 

        2.Всички разходи, свързани с ползването на имота се заплащат от ползвателя 

както следва: 

       2.1.Eл.енергия, вода, асансьор, данък (съгл.чл.11 ал.5 от ЗМДТ) и такса битови 

отпадъци. 

       3.Упълномощава Кмета на Община Смолян да издаде заповед и да сключи 

договор за предоставяне на безвъзмездно управление за срок от 5 (пет) години . 

 
ПО ДЕВЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Отдаване под наем на части от имот 

публична общинска собственост за банков офис в сграда с идентификатор 

67653.918.43.12 по реда на Закона за общинската собственост (Община Смолян). 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

ДАНЧО КИРЯКОВ: № 9 докладна. Отдаване под наем. Г-н кмете, имате ли да 

добавите нещо? 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Няма какво да добавя. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Имате думата, колеги, за изказване. Не виждам. Предлагам да 

прекратим разискванията. Който е „за“, моля да гласува. 

ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 23, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Прекратяваме разискванията. Явно гласуване, колеги. Който е 

„за“ приемане решенията на докладната записка, моля да гласува. 

(Димитър Кръстанов, Анастас Караджов: Поименно.) 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Разпореждане с общинско… 

 

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

1. Анастас Караджов   – „въздържал се“ 

2. Ангел Безергянов    – „за“ 

3. Анита Чолакова   – „за“ 

4. Валентин Кюлхански    – „за“ 

5. Валентин Цолов    – отсъства 

6. Данчо Киряков    – „за“ 

7. Димитър Кръстанов    – „въздържал се“ 

8. Димитър Николов    – „за“ 

9. Екатерина Гаджева   – „за“ 

10. Елисавета Лободова    – „въздържала се“ 

11. Ивайло Халваджиев    – „за“ 

12. Иван Пищалов     – „за“ 

13. Илия Томов     – отсъства 

14. Кирил Хаджихристев   – „въздържал се“ 

15. Коста Начев     – отсъства 

16. Костадин Василев    – „за“ 

17. Мариана Сивкова    – „за“ 

18. Мария Семерджиева    – „за“ 

19. Марияна Методиева    – „въздържала се“ 
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20. Милен Журналов    – „за“ 

21. Милен Пачелиев    – отсъства 

22. Михаил Генчев    – „въздържал се“ 

23. Петър Мирчев     – „за“ 

24. Салих Аршински    – „за“ 

25. Славка Каменова    – отсъства 

26. Стефан Сабрутев    – „въздържал се“ 

27. Стоян Иванов     – „за“ 

28. Филип Топов     – отсъства  

29. Юлия Кисьова     – „за“ 

 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Моля, обявете резултата.  

(Мариана Иванова: 16 „за“, без „против“ и 7 „въздържали се“.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: С 16 „за“ и 7 „въздържали се“, докладната записка се приема.  

 

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

Община Смолян – НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ, на основание чл.14, ал.7 от 

Закона за общинската собственост, и чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 995 

 
1. Дава съгласие Кмета на Община Смолян да открие процедура за провеждане на 

публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на части от имот – публична 

общинска собственост по цени определени в тарифа  Приложение №2 на Наредба за 

определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в община 

Смолян, Раздел XII Тарифа за определяне на месечния наем за един квадратен метър 

при отдаване под наем на общински имоти, както следва: 

        1.1. Самостоятелен обект за Банков офис с площ 12 кв.м  и 10 кв.м.обслужващи 

площи, разположени в западната част на административната сграда на община 

Смолян, находящ се на трето ниво в сграда с идентификатор 67653.918.43.12, 

попадаща в поземлен имот с идентификатор 67653.918.43 по кадастрална карта на 

гр.Смолян, одобрена със Заповед № РД-18-1410.05.2005 г. , образуващ   УПИ І, кв. 6 

по ПУП на гр. Смолян, Ц.Ч., целият имот актуван с Акт за публична общинска 

собственост №430/15.01.2001 г. с адрес бул.България № 12, вписан в Служба по 

вписванията –Смолян  под № 154, том І, Н.Д. 179, вх.регистър № 285/15.03.2004 г.  

(т.3.9 Банкови, валутни, застрахователни, борсови и други дейности от финансов 

характер  –17,00 лева  за един кв.м) без ДДС и т.3.11. Обслужващи площи-1.70 на 

кв.м.) . 

         2. Упълномощава Кмета на община Смолян да проведе публичен търг с тайно 

наддаване за отдаване под наем на горецитираното помещение и да сключи договор 

за наем със срок  до 5 години. 
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ПО ДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Отдаване под наем на части от имот 

публична общинска собственост с идентификатор 67653.1.669 по кадастралната 

карта на гр. Смолян, чрез публично оповестен конкурс по реда на Закона за 

общинската собственост (паркинг Студенец). 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

 

ДАНЧО КИРЯКОВ: № 10 докладна записка. Отново отдаване под наем на имот. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Оттеглям я тази докладна, тъй като днес е 17 декември, вече 

няма смисъл от сега да се приеме, да се обяви конкурс. Така че оттеглям тази 

докладна. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Оттегля я 10-та точка г-н Мелемов. 

 

ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Отдаване под наем чрез 

публично оповестен конкурс на сграда с идентификатор 67653.918.166.6 по 

кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Смолян по реда на Закона за 

общинската собственост (Топлоцентрала). 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Следваща 11-та точка. Отдаване под наем чрез публично 

оповестен конкурс, „Топлоцентрала“. Г-н Мелемов, имате думата. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Няма какво да добавя.   

(Реплика на Димитър Кръстанов, от място/ Не се чува.) 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Г-жо Цекова, може ли да обясните по 11-та точка 

„Топлоцентрала“ за какво става въпрос? 

МАРИАНА ЦЕКОВА – зам.-кмет на Община Смолян: Благодаря! Голямото хале на 

Топлоцентралата, където бяха котлите се предлага под наем срещу ремонт. Не знам 

дали знае някой от вас как изглежда то – ограбено. Това е предложението. Има 

запитвания от няколко фирми смолянски за това хале, затова сме ви го предложили.  

(От залата: За какъв наем и за какъв период?) 

МАРИАНА ЦЕКОВА: За 5 години е, не за 10. За 5. Инвестициите основно сме ви 

предложили там, които трябва да бъдат, защото трябва да се направят изравнителни 

замаски, да се изкърпи покрива. Изцяло трябва дограмите да се сменят и всичко 

останало, за да се приведе в добър вид. Но не сме си позволили да ви предложим по-

дълъг срок от 5 години. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Заповядайте, г-н Караджов. 

АНАСТАС КАРАДЖОВ: До колкото видях в докладната, основно сме заложили, ако 

не се лъжа, по памет, около 42 хиляди за ремонт или около 45? Аз имам конкретно 

предложение. Община Смолян да извърши ремонт и да отдаде на по-висока наемна 

цена халето. Просто защото може да бъде много разтегливо понятие „ремонт“ и тези 

45 хиляди лева да се превърнат по документи в 45, а реално да са и под 5. 

МАРИАНА ЦЕКОВА: Вижте, значи е записано изрично какво трябва да извършат. 

Още повече, че в самата конкурсна документация същото това нещо ще се случи. До 

сега нямаме нито един обект, който с ваша санкция да сме го дали и наистина 

инвестицията да не е сложена. Няма как по документи да се случи. Нали ние го 

наблюдаваме това нещо? Ние сме видели какво трябва да се случи. Това е 
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предварителното КСС. Тези средства на този инвеститор, който ще дойде, няма да му 

стигнат. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Заповядайте! 

МАРИАНА ЦЕКОВА: На 871 кв. м. площ, не говоря изобщо за покривната 

конструкция каква квадратура е, ако на някой му стигнат тези парички, нямам нищо 

против. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Само на покрива му трябват 45 хиляди. 

МАРИАНА ЦЕКОВА: Абсолютно. 

АНАСТАС КАРАДЖОВ: Пак казвам, аз съм съгласен с г-жа Цекова, но смея да 

твърдя, че в Община Смолян не съществува орган, който да контролира изпълняват 

ли се тези програми. Като пример веднага мога да ви изтъкна фирма „Дикес-2013 г.“, 

която спомена, че ще разкрие 10 работни места на паркинга на „Студенец“, че ще 

бъде монтирана модерна светофарна уредба, модерна уредба за бариери… 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Г-н Караджов, разбрах ви. Оттеглям и тази докладна. Давай 

нататък! Щом има съмнения, знаеш. Винаги оттеглям. Давай нататък! Оттеглям я, 

това е положението. 

(Разисквания в залата.) 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Г-н Караджов много добре знае, и той е бил наемател, така 

че разбира от тези неща. Даваме нататък. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Оттеглена е от вносителя докладната. Не мога да коментирам. 

Следваща докладна записка № 12. 

 

ПО ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Отдаване под наем на терен за 

поставяне на преместваем обект по одобрена схема по реда на чл. 56 от Закона за 

устройство на територията и Закона за общинската собственост в северната част 

на ЕГ „Иван Вазов“, гр. Смолян. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Отдаване под наем на терен. Г-н кмете, имате ли да добавите към 

12-та точка? 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Няма какво да добавя. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Уважаеми колеги, имате думата. Ако няма желаещи, да 

прекратяваме разискванията. Не, има желаещи. Г-н Аршински, заповядайте! 

САЛИХ АРШИНСКИ: Благодаря! Това е Езиковата гимназия. Във връзка с 

извършени действия по санирането се налага промяна на мястото, където се слага 

павилион. Аз два въпроса. Освен този павилион има ли друго помещение, в което да 

се предлагат закуски или там неща, които се слагат? Не съм запознат. Прави 

впечатление, че за банковият офис в Общината, който със сигурност е необходим за 

улеснение на гражданите, вземаме наем от 150 лева начална цена, а за павилион, 

който е на Шесто и то вече е по-далече от училището, определяме минимална цена от 

300 лева. Точно това ми въпроса, на какво основание директорката е определила 

минимална цена от 300 лева? Вероятно има някакви мотиви. Да чуем. 

МАРИАНА ЦЕКОВА: Тези пари по принцип се искат от директорката и с тези 

средства те си подпомагат тези учители, които им са от чужбина и им помагат за 

изучаване на чуждите езици. Другият павилион е отпред и е на другото училище, на 

малките, не на големите. Те дворовете са разделени. Отпред е двора на Шесто, а отзад 
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е на ГПЧЕ. Отпред е павилиона на Шесто, който се контролира и управлява и децата 

мънинките го ползват, а отзад големите деца. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Г-н Сабрутев, заповядайте! 

СТЕФАН САБРУТЕВ: Уважаеми г-н председател, уважаеми г-н кмет! Както г-н 

Аршински отбеляза и повтори моите думи от последната сесия, не случайно не 

подкрепих точката, в която отдаваме банковия офис. Дълго говорих миналия път, 

явно са ме разбрали колегите. Точно по тези съображения. И тъй като да не влизаме в 

полемики, че времето напредна, имам конкретно предложение. В тази връзка 200 лева 

да стане наема, а не 300. Благодаря! 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Г-н Мелемов приема вашето предложение. Няма да го подлагаме 

на гласуване. Други изказвания има ли, колеги? Ако няма, да прекратим 

разискванията. Който е „за“ прекратяване на разискванията, моля да гласува. 

ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 23, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: 23 „за“, без „против“ и „въздържали се“. Прекратяваме 

разискванията. Който „за“ приемане решенията по докладната записка с направеното 

допълнение, предложение по-точно на г-н Сабрутев, което вносителят приема, моля 

да гласува. 

(От залата: Поименно, поименно.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Поименно, да. 

  

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

1. Анастас Караджов   – „за“ 

2. Ангел Безергянов    – „въздържал се“ 

3. Анита Чолакова   – „за“ 

4. Валентин Кюлхански    – „за“ 

5. Валентин Цолов    – отсъства 

6. Данчо Киряков    – „за“ 

7. Димитър Кръстанов    – „за“ 

8. Димитър Николов    – „за“ 

9. Екатерина Гаджева   – „за“ 

10. Елисавета Лободова    – „за“ 

11. Ивайло Халваджиев    – „за“ 

12. Иван Пищалов     – „за“ 

13. Илия Томов     – отсъства 

14. Кирил Хаджихристев   – „за“ 

15. Коста Начев     – отсъства 

16. Костадин Василев    – „за“ 

17. Мариана Сивкова    – „за“ 

18. Мария Семерджиева    – „за“ 

19. Марияна Методиева    – „за“ 

20. Милен Журналов    – „за“ 

21. Милен Пачелиев    – отсъства 

22. Михаил Генчев    – „за“ 

23. Петър Мирчев     – „за“ 

24. Салих Аршински    – „за“ 

25. Славка Каменова    – отсъства 
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26. Стефан Сабрутев    – „за“ 

27. Стоян Иванов     – „за“ 

28. Филип Топов     – отсъства  

29. Юлия Кисьова     – „за“ 

 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Моля, обявете резултата.  

(Мариана Иванова: 22 „за“, без „против“, 1  „въздържал се“.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: 22 „за“, 1 „въздържал се“, докладната записка и решенията се 

приемат.  

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

Община Смолян – НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ, на основание Решение № 

178/19.09.2012 г. на Общински съвет Смолян, чл.289, ал.2 и чл. 293, ал.1, т. 1 от 

Закона за предучилищното и училищното образование и на основание чл. 14, ал.7 от 

Закона за общинската собственост, 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, ал.2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, прие  

 

 Р Е Ш Е Н И Е 

№ 996 

 
            І. Дава съгласие Кмета на община Смолян да открие и проведе публичен търг, 

с тайно наддаване за отдаване под наем на общински терен за поставяне на временен  

обект, като елемент от градското обзавеждане за продажба на закуски и сладкарски 

изделия с площ 22 кв.м., по одобрена схема по чл. 56 от ЗУТ от 25.09.2018 г., находящ 

се в северната част на ЕГ“Иван Вазов“ гр.Смолян, поземлен имот с ид.67653.917.617 

по кадастрална карта на гр. Смолян, целия имот актуван с Акт за публична общинска 

собственост № 122/ 18.12.1998 г. 

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

        1.  Минималната тръжна цена не може да бъде по-ниска от 200 лева на месец, 

съгласно предложението на директора на ЕГ“Иван Вазов“  - Смолян. 

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

съоръжението. 

        3.  В договора да бъде включена клауза, че храните, предлагани в обекта трябва 

да отговарят на изискванията за безопасност и качество, регламентирани в 

вропейското и националното законодателство. При констатиране на нарушение 

общината има право едностранно да прекрати договора. 

        III. Упълномощава Кмета на Община Смолян да проведе публичен търг с тайно 

наддаване за отдаване под наем на горецитирания обект, да изготви заповед и да 

сключи договор за наем за срок от 3 години. 

       IV. Дава съгласие постъпленията от наема да се предоставят на  ЕГ „Иван Вазов“, 

гр.Смолян, като второстепенен  разпоредител с бюджетни средства. 
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ПО ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Даване съгласие за издаване 

на разрешения по чл. 56 от ЗУТ за територията на к. к. Пампорово – к. т. я. 

„Снежанка“, „Студенец“ и „Малина“ по Наредбата за обектите и елементите на 

градското обзавеждане по чл. 56 от ЗУТ. 

          ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Следваща докладна № 13, г-н кмете. Разрешение по чл. 56.  

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Няма какво да добавя. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Заповядайте!  

КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: 13, 14 и 15 точка да ги гледаме анблок всичките, ако 

няма колеги, които нещо по тези обекти да имат. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Няма проблем да ги гледаме заедно, обаче тъй като е поименно 

гласуване, с 2/3 мнозинство, имаме риск да бъде върнато за ново гледане това. Не е 

възможно. Затова ви предлагам, г-н Хаджихристев, да ги караме подред. 

КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: Оттеглям го. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Да, благодаря ви! По точка 13 от дневния ред, ако обичате. 

Имате ли изказвания, мнения? Ако няма, предлагам прекратяване на разискванията. 

Който е „за“, моля да гласува. 

ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 23, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Прекратяваме разискванията. Поименно гласуване. 

 

Поименно гласуване на проекта за решение по т. 13 от дневния ред: 
 

1. Анастас Караджов   – „въздържал се“ 

2. Ангел Безергянов    – „за“ 

3. Анита Чолакова   – „за“ 

4. Валентин Кюлхански    – „за“ 

5. Валентин Цолов    – отсъства 

6. Данчо Киряков    – „за“ 

7. Димитър Кръстанов    – „за“ 

8. Димитър Николов    – „за“ 

9. Екатерина Гаджева   – „за“ 

10. Елисавета Лободова    – „за“ 

11. Ивайло Халваджиев    – „за“ 

12. Иван Пищалов     – „за“ 

13. Илия Томов     – отсъства 

14. Кирил Хаджихристев   – „за“ 

15. Коста Начев     – отсъства 

16. Костадин Василев    – „за“ 

17. Мариана Сивкова    – „за“ 

18. Мария Семерджиева    – „за“ 

19. Марияна Методиева    – „за“ 

20. Милен Журналов    – „въздържал се“ 

21. Милен Пачелиев    – отсъства 

22. Михаил Генчев    – „за“ 

23. Петър Мирчев     – „за“ 

24. Салих Аршински    – „въздържал се“ 
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25. Славка Каменова    – отсъства 

26. Стефан Сабрутев    – „за“ 

27. Стоян Иванов     – „за“ 

28. Филип Топов     – отсъства  

29. Юлия Кисьова     – „за“ 

 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Моля, обявете резултата.  

(Мариана Иванова: 20  „за“, без „против“ и 3 „въздържали се“.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: 20 „за“, без „против“ и 3 „въздържали се“. Докладната записка и 

решенията се приемат.  

 

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 Закон за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл. 56 

ал.2 от ЗУТ и чл.10 ал.3 от Наредбата за обектите и елементите на градското 

обзавеждане по чл.56 от ЗУТ, прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 997 

 
1. Дава съгласие за издаване на  разрешения за поставяне на преместваеми 

обекти по чл.56 от ЗУТ,  за територията на к.к. Пампорово за  каса за билети и ски 

гардероб  и заведение за бързо хранене в  поземлен имот с идентификатор 67653.10.17 

в к.т.я. „Студенец“. 

2. Дава съгласие за издаване на разрешения за поставяне на преместваем 

обект по чл.56 от ЗУТ,  за територията на к.к. Пампорово за ресторант „Златен орел“ в  

поземлен имот с идентификатор 67653.17.5 в к.т.я.  „Снежанка“. 

3. Дава съгласие за издаване на разрешение за поставяне на преместваем 

обект по чл.56 от ЗУТ,  за територията на к.к. Пампорово за каса за продажба на лифт 

карти  в  поземлен имот с идентификатор 69345.6.161 в к.т.я.  „Малина“. 

4. Дава съгласие за издаване на  разрешение за поставяне на преместваем 

обект по чл.56 от ЗУТ, за територията на к.к. Пампорово за информационно 

електронно устройство с навес /спирка/ в  поземлен имот с идентификатор 69345.6.80 

в к.т.я.  „Малина“. 

 

ПО ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Даване съгласие за 

издаване на разрешения по чл. 56 от ЗУТ за територията на к. к. Пампорово – к. 

т. я. „Малина“ по Наредбата за обектите и елементите на градското обзавеждане 

по чл. 56 от ЗУТ. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Следваща 14-та точка, колеги. Г-н кмете, имате ли нещо да 

добавите? 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Не, няма какво да добавя. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Заповядайте, колеги! Ако няма, да прекратим разискванията. 

Който е „за“, моля да гласува. 
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ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 22, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: С 22 „за“ прекратяваме разискванията. Поименно гласуване 

отново, колеги. 

 

Поименно гласуване на проекта за решение по т. 14 от дневния ред: 
 

1. Анастас Караджов   – „въздържал се“ 

2. Ангел Безергянов    – „за“ 

3. Анита Чолакова   – „за“ 

4. Валентин Кюлхански    – „за“ 

5. Валентин Цолов    – отсъства 

6. Данчо Киряков    – „за“ 

7. Димитър Кръстанов    – „за“ 

8. Димитър Николов    – „за“ 

9. Екатерина Гаджева   – „за“ 

10. Елисавета Лободова    – „за“ 

11. Ивайло Халваджиев    – „за“ 

12. Иван Пищалов     – отсъства 

13. Илия Томов     – отсъства 

14. Кирил Хаджихристев   – „за“ 

15. Коста Начев     – отсъства 

16. Костадин Василев    – „за“ 

17. Мариана Сивкова    – „за“ 

18. Мария Семерджиева    – „за“ 

19. Марияна Методиева    – „за“ 

20. Милен Журналов    – „въздържал се“ 

21. Милен Пачелиев    – отсъства 

22. Михаил Генчев    – „за“ 

23. Петър Мирчев     – отсъства 

24. Салих Аршински    – „въздържал се“ 

25. Славка Каменова    – отсъства 

26. Стефан Сабрутев    – „за“ 

27. Стоян Иванов     – „за“ 

28. Филип Топов     – отсъства  

29. Юлия Кисьова     – „за“ 

 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Моля, обявете резултата.  

(Мариана Иванова: 18 „за“, без „против“, 3-ма  „въздържали се“.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: С 18 „за“ и 3 „въздържали се“, докладната записка и решенията 

не се приемат.  

 

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 Закон за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл. 56 

ал.2 от ЗУТ и чл.10 ал.3 от Наредбата за обектите и елементите на градското 

обзавеждане по чл.56 от ЗУТ, прие 
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Р Е Ш Е Н И Е 

№ 998 

 

1. Не дава съгласие за издаване на  разрешение за поставяне на 

преместваеми обекти по чл.56 от ЗУТ,  за територията на к.к. Пампорово за  два броя 

фургони за съхраняване на ски в  поземлен имот с идентификатор 69345.6.1148 в 

к.т.я.  „Малина“, поради липса на необходимото мнозинство. 

 

ПО ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Даване съгласие за издаване 

на разрешения по чл. 56 от ЗУТ за територията на к. к. Пампорово – к. т. я. 

„Малина“ по Наредбата за обектите и елементите на градското обзавеждане по 

чл. 56 от ЗУТ. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Следваща докладна, № 15. Г-н кмете, имате ли да добавите? 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Не, не. Няма какво да добавя. 

(Екатерина Гаджева, от място: Указанията на Областния от миналия път за от 

Пампорово? Не е ли в сила това, че се приема с 15? На база указанията, които сме 

получили на първата сесия за Пампорово, за преместваемите обекти. 

(От залата: Правилно.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Указанията на областния управител не са по-големи от 

решенията на Общинския съвет. 

(Екатерина Гаджева, от място: Те не са по-големи от законодателството.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: И просто трябва да се оправят тези наредби. Не само тази, но 

още няколко. 

(Ангел Безергянов, от място: Процедурен въпрос.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Заповядайте! 

АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: В този ред на мисли, за нас има една-единствена възможност, 

която е да обявим чл. 10, т. 1 като незаконосъобразна, за да може да не влиза в нашите 

решения. Няма да изменяме или допълваме Наредбата, но правя предложение да я 

отменим като незаконосъобразна. Именно затова високо мнозинство, което се 

изисква, което не стъпва на база никой нормативен акт. 

(Михаил Генчев, от място: Как да стане?) 

(Разисквания в залата.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Има определен ред за промяна на наредбите и… Ето, сега 

веднага с акт на Общинския съвет не може да бъде променено. Заповядайте, г-н 

Кръстанов. 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Подкрепям идеята на г-н Ангел Безергянов като 

намерение. Но по този начин, особено сега в момента, не можем да изменим, да 

отменим текста. Тоест предлагаме ви, г-н председателю, с г-н кмета в най-близките 

дни да предприемете мерки за откриване на процедура за изменение на Наредбата, 

защото наистина ние влизаме в много тежка кулизия със Закона. Аз и преди това съм 

реагирал, тука известно е на  колегите. Не бива да приемаме норми и правила, които 

стържат със Закона, които не се съобразяват с него. Така че трябва да намерим 

законовият ред да отменим този чл. 10, алинея 1 мисля, че беше. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Благодаря ви, г-н Кръстанов! И аз съм на същото мнение. 
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Следваща точка от дневния ред, 15-та. Аналогична. Г-н кмете, нещо да добавите? 

Няма. Заповядайте, колеги! Не виждам желаещи. Да прекратим разискванията 

предлагам. Който е „за“, да гласува. 

ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 22, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Прекратяваме разискванията. Поименно гласуване.  

 

Поименно гласуване на проекта за решение по т. 15 от дневния ред: 
 

1. Анастас Караджов   – „въздържал се“ 

2. Ангел Безергянов    – „за“ 

3. Анита Чолакова   – „за“ 

4. Валентин Кюлхански    – „за“ 

5. Валентин Цолов    – отсъства 

6. Данчо Киряков    – „за“ 

7. Димитър Кръстанов    – „за“ 

8. Димитър Николов    – „за“ 

9. Екатерина Гаджева   – „за“ 

10. Елисавета Лободова    – „за“ 

11. Ивайло Халваджиев    – „за“ 

12. Иван Пищалов     – отсъства 

13. Илия Томов     – отсъства 

14. Кирил Хаджихристев   – „за“ 

15. Коста Начев     – отсъства 

16. Костадин Василев    – „за“ 

17. Мариана Сивкова    – „за“ 

18. Мария Семерджиева    – „за“ 

19. Марияна Методиева    – „за“ 

20. Милен Журналов    – „въздържал се“ 

21. Милен Пачелиев    – отсъства 

22. Михаил Генчев    – „въздържал се“ 

23. Петър Мирчев     – „за“ 

24. Салих Аршински    – „против“ 

25. Славка Каменова    – отсъства 

26. Стефан Сабрутев    – „за“ 

27. Стоян Иванов     – „за“ 

28. Филип Топов     – отсъства  

29. Юлия Кисьова     – „за“ 

 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Моля, обявете резултата.  

(Мариана Иванова: 18 „за“, 1 „против“ и 3 „въздържали се“.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: С 18 „за“, 1 „против“ и 3 „въздържали се“, докладната записка не 

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.23 

от Закон за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл. 56 

ал.2 от ЗУТ и чл.10 ал.3 от Наредбата за обектите и елементите на градското 

обзавеждане по чл.56 от ЗУТ, прие 
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Р Е Ш Е Н И Е 

№ 999 
 

1.Не дава съгласие за издаване на  разрешения за поставяне на преместваеми 

обекти по чл.56 от ЗУТ,  за територията на к.к. Пампорово,  к.т.я. „Малина”  

разположени в част от поземлени имоти с идентификатори 69345.6.161, 69345.6.163 и 

69345.6.216  по кадастралната карта на с. Стойките, представляващи  : ски гардероб, 

чайна и чайна с магазин, поради липса на необходимото мнозинство. 

 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Съжалявам, г-н Безергянов, но това е положението. Имаме 

указания, но аз трябва да спазя Наредбата. 

(Разискванията в залата.) 

 

ПО ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Одобряване на пазарна 

цена за обезщетение на собствениците на поземлени имоти, попадащи в обект: 

„Обходен път Тикале – Влахово“. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

ДАНЧО КИРЯКОВ: 16-та точка от дневния ред. Обходен път „Тикале – Влахово“. Г-н 

кмете, имате думата. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Няма какво да добавя. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Уважаеми колеги, имате думата. Заповядайте! Заповядайте, г-н 

Аршински. 

САЛИХ АРШИНСКИ: Рязко ми изчезна от папката сесията. Уважаеми колеги, 

точката по дневния ред ни предлага да одобрим пазарна оценка за обезщетение на 

собствениците на поземлени имоти, което ще подкрепя. На комисия обаче, 

предложихме на заседанието на Общинския съвет за днес да бъде поканен Областния 

управител за въпроси относно свлачището. Или срутището, както по-коректно се 

нарича. Както многократно сме казвали или съм казвал, това е държавен път и 

Община Смолян я касае до толкоз, до колкото жителите на община Смолян са 

засегнати. И точно поради тази причина исках г-н Славов или негов заместник… 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Отсъства от града. 

САЛИХ АРШИНСКИ: …заместници има все пак. Да бъдат тук, за да разширим ако 

щете малко обхвата на точката. Тъй като това не се случва, при всички положения не 

по вина на Общинска администрация, ще заявим, че ще бъдат отправени питания към 

представителя на държавата в лицето на областния управител, във връзка с това, че от 

името на държавата чрез областния управител бяха приети дадени срокове за 

действия по това срутище, които в общи линии се изчерпаха с поставяне на едни 

мембрани и светофарна уредба. Ангажиментът беше, че до края на годината 

проблемът със срутището ще бъде решен. Краят на годината е след около 10 дена. 

Срутището е на етап мембрани и светофари. Така че отсъствието на областния 

управител или негови заместници само ми дава повод да кажа, че това влиза в 

дневния ред на общинските съветници от ДПС, не в сесийна зала на Община Смолян, 

тъй като това не е проблем на Община Смолян, но чрез сесийна зала на Община 

Смолян за широката общественост. Благодаря! 
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ДАНЧО КИРЯКОВ: Други мнения, колеги, и изказвания? Г-н Кръстанов, 

заповядайте! 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Уважаеми колеги, г-н председателю, благодаря, г-н кмете, 

колеги и гости! Голяма сага е срутището на Тикале. Да не говорим, че не е 

справедливо Общината да търси възможности да обезщетява собствениците по 

парцеларният план, който приехме преди 7-8 месеца за изграждане на временен 

обходен път, който прилича на писта за излитане към космоса, ако караш от юг на 

северозапад и обратно като на писта за ски-скок. И който вместо 500 000 един 

километър, струва близо 3 милиона без малко. Да не говорим за другите неща, които 

се случиха. И многото изприказвани приказки от некомпетентни хора. Аз мисля, че 

тука това трябва да го отложим. Трябва да намерим начин да си защитим интереса на 

нашите хора, през чиито имоти минава този път, но трябва да потърсим малко сметка. 

Как така? Ами така е, аз пак ще кажа. Не може строители, а не пътни специалисти и 

автомобилни специалисти да възлагат технологично строителство. Само 

Министерство на транспорта може да възлага изграждането на пътища. Това е 

положението, искаме не искаме. И се спъваме в този камък вече след 97-ма година, 

когато един велик български министър на строежите реши, че тази пътна агенция 

заедно с управление „пътни такси и разрешителни“ ще влезе в министерство на 

строежите, вместо обратното. Министерство на транспорта, както съм повтарял, 

възлага летища, пристанища речни, морски, жп линии, електрификации, метро даже и 

не възлага строителството на пътища. А контролира цял път движение и тол таксите 

вече не са към него. Трябва държавата да разбере, че имаме позиция по този въпрос. 

И че стоим зад интересите на нашето население. И този подход с общински средства, 

пак казвам отново, да обезщетяваме собствениците на имоти, през които минават 

пътища, нещо не е наред, стърже. Нали този път с какъв статут щеше да има този път? 

Междуселищен? Какъв? Този път не е наш проблем като местна общност. И трябва 

най-малкото да получим уверение от г-н кмета, че по този остър начин ще постави 

въпроса на държавно равнище. Да каже, че общинските съветници са крайно 

недоволни от подобен подход, че с минималните ресурси на Община Смолян се 

опитваме да решаваме големи въпроси на държавна политика при бедствия и аварии, 

защото точно такъв е случая. И ние затуй тогава обявихме бедствено положение, ако 

си спомняте, след няколко време, след известно време след като се беше случило. 

Значи нетрадиционен е този случай. Той е специфичен. И не бива контрата да остава 

при нас като местна общност, независимо кой, къде и как осъществява конкретното 

управление на общината. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Само да добавя, г-н Кръстанов. Много добре знаете, че за 

главна пътна комуникация пак Общината отчуждава. 

(Димитър Кръстанов, от място: Помня, да.) 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: В такъв случай има и такива. Не е справедливо. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Заповядайте, г-н Сабрутев. 

СТЕФАН САБРУТЕВ: Уважаеми г-н председател, уважаеми г-н кмет! Безспорно 

собствениците на земи трябва да бъдат обезщетени. Но както съм се изказвал и за 

обезщетението на главната пътна комуникация, така и сега ще кажа, че не Общината е 

тази, която трябва да обезщети собствениците. На нашия бюджет обезщетяването на 

главната пътна комуникация може би надхвърли 1 милион или някъде там. 1 милион 

от нашия бюджет. Значи ние обезщетяваме собствениците, а държавата придобива 
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път, както и в случая. Второто, което искам да кажа е, че г-н кметът много държи на 

законите и да спазва точки, запетаи, алинеи и параграфи, а не виждам тука кое е 

законното. Значи ние сега ще обезщетяваме, а то вече е приключило строителството. 

По принцип, аз до колкото съм запознат, не съм голям специалист, първо се 

обезщетява, след това се проектира, след това се строи. За мен това е един незаконен 

акт и затова няма да го подкрепя. Както каза колегата Кръстанов, според мен трябва 

да има малко повече дебати, за да има яснота какво се случва. Благодаря! 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Уважаеми колеги, други мнения, изказвания? Г-н Хаджихристев. 

КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: В началото на май месец след възникналото срутище и 

доста дебати, ние предложихме извънредна сесия, на която да бъдат уточнени всички 

тези въпроси относно изграждането на обходния път, аварийното укрепване и после 

пълното възстановяване на срутището или мястото, където е срутището. Ако си 

спомняте, март месец беше срутището, сега сме декември месец. 9 месеца, накрая се 

роди едно уродливо същество от целия този случай. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Не виждам други желаещи. Г-н Караджов. 

АНАСТАС КАРАДЖОВ: Колко приблизително ще струва отчуждаването на тия 

имоти на Община Смолян ми е конкретния въпрос? Приблизително, няма нужда от 

точни сметки. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Горе-долу, както говорих одеве за математика, смятам го 10 

хиляди лева без ДДС. Без да съм конкретен, сметнах ги площите, по 2 лева. То е 

елементарно, пише го в докладната. Смяташ го, събираш площите, умножаваш ги по 

2 цяло и колко беше, 0,66, слагаш ДДС. 10 000 без ДДС. 

САЛИХ АРШИНСКИ: Процедурно. Реплика на колегата. Не като реплика, като 

опция в Правилника да взема думата. Проблемът не е колко струва отчуждаването. 

Хората нямат вина, ние ще им ги платим. Проблемът е, че ние като общински 

съветници на община, която е засегната от този проблем, който е на държавата, 

повярвахме, в добрия смисъл на думата, в лицето на областния управител, че до края 

на годината проблемът със срутището ще бъде решен. Областният управител поне 

малко от държавен дълг трябваше да бъде днес тук, за да отпочнем темата. В тази 

връзка, ако не в края на заседанието, за следващата сесия ще имаме проект за 

решение, с което искаме общинските съвети на всички засегнати общини от 

срутището, среща с Областния управител, тъй като има поети срокове, има питания 

на народни представители в Народното събрание, има изказване на директора на 

АПИ, има изказване на министъра на МРРБ, има поети срокове с ангажименти. В 

общи линии освен светофара и мембраните, нищо друго не се случва. И беше поискан 

кредит на доверие, беше даден, но нещо нещата не се случват. Само за справка, 6 

години от живота ми съм се занимавал с кариери и подобен тип срутища и свлачища, 

на територията на общината има не малък брой професионалисти, които убеден съм и 

по-евтино и по-бързо щяха да се справят с този проблем. Благодаря! 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Заповядайте, г-н кмете! 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Все пак не съм адвокат на областния управител, но поради 

факта, че много пъти на всички срещи, които се провеждаха, те бяха наистина много 

и безброй, и в Министерството, и в АПИ, на тия срещи информацията беше от АПИ и 

ние просто, областният управител и той не пътен специалист, нито той управлява тези 

процеси. Основно препредавахме думите, които ни даваха от АПИ и от 

Министерството. Факт е, че в момента и министъра не е същия, и шефа на АПИ не е 
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същия, така че грубо казано може шефа на АПИ да си е отишъл затова, аз не знам. 

Защото Общинският съвет в Смолян си поставя въпросите и явно може би затова да 

си е отишъл шефа на АПИ. Примерно г-н Караджов е питал нещо, те са разбрали и са 

махнали шефа на АПИ. Знам ли? Но искам да кажа, че областният управител и той 

като мен е, как да кажа, просто е препредавал думите, които… 

САЛИХ АРШИНСКИ: Г-н Мелемов, в отговор, аз мисля, че коректно казах, че 

Община Смолян е засегната, а не виновна страна. Областният управител е затова 

областен управител. Аз не мога да ходя в София да разговарям с директора на АПИ, 

защото той е ангажирана личност. Нали? Вали сняг, дай Боже, снегорини да се появат 

и така насетне, нали проблеми много в държавата. Областият управител представлява 

държавата. Твърде несериозно е сменили шефа на АПИ или министъра и всичко 

почва от начало. Все пак управляващите се сменят, лицата физически се сменят, но 

държвата, философията, политиката на управление би следвало да следва едно 

правило и то е в решаване на основните потребности на хората. Държавата е показала, 

че когато има желание, тя може да се справи  много бързо с подобен тип срутища. 

Имаме много въпроси, но не е сега мястото, нито това е банката, към която трябва да 

бъдат поставени въпросите. Съвсем добронамерено искахме г-н Славов да присъства, 

за да отпочнем дискусия, дори в края на заседанието, както позволя Правилника. 

Разбрахме, че е ангажиран, вероятно заместниците го заместват, но не и по тези 

точки. Ще намерим формата съгласно нормативите, за да стигнем и до него. За сега 

само ние имаме желание, надявам се, че от тук насетне и мнозинството, ако не и 

целия Общински съвет ще има желание да питат областния управител как се спазват 

ангажиментите на държавата. Благодаря! 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Аз съм уверен, че той ще бъде добър и ще дойде, така че 

няма проблем. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Г-жа Чолакова. 

АНИТА ЧОЛАКОВА: Реплика на г-н Аршински. Намерих думите, с които Нанков е 

отговорил на г-н Садъков, депутат от ДПС. „Спокойно можем да говорим май-юни 

следващата година, 2019-та да стартират реалните дългосрочни укрепителни 

мероприятия по срутището. С тези срокове трябва да се ангажира всеки отговорен 

човек“. Край на цитата. 

(Димитър Кръстанов, от място: Реплика.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Заповядайте, г-н Кръстанов. 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Уважаеми колеги, трябва ми в момента изключително 

голямо хладнокръвие да не кажа нещо тежко и солидно по този въпрос. Пловдив – 

Смолян – Рудозем – Ксанти 2-86 е път от трансевропейската транзитна мрежа, с 

решение на Европа от 2014 година. Представяте ли си, ние ще държим едно срутище 

година и нещо, май-юни 2019? Бога ми, г-н кмете, не се оправдавайте! И областният 

управител и вие, имате и политическата позиция, не само властовата по силата на 

избора ви и по Закона за местното самоуправление. Не може да се остави този въпрос 

така. Ние не можем от опозицията да ходим и да тропаме по врати. Просто трябва 

много остро да се постави този въпрос и да се решава. В това число и за 

обезщетяване. Аз съм сега за това да обезщетим хората, независимо, че ще отделим 

отново общински ресурс и това няма да е справедливо от гледна точка на интересите 

на всички, на цялата общност. Но тъй като те са пряко засегнати, да си ги обезщетим 

и да търсим парите. Но въпросът за пътя трябва да се постави много остро. И ще кажа 
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още нещо. Трансграничната европейска програма ЕТС – европейско териториално 

сътрудничество ИНТЕРРЕГ 5 – Средногорци – Рудозем – Рудозем обходен и 

граничния пункт, не е мръдната една тухла. Финансирането е осигурено 2014 година. 

сега сме края на 2018-та. Да не ви казвам какви са ми впечатленията от Димарио до 

границата като минах да видя какво става. Някой беше написал, че пътят е пробит. 

Пробит е, ама в другия, негативния смисъл. Има два тунела, има един куп други 

работи. Трасето не е окончателно прокарано още. Трасето на пътя, камо ли 

строителство. Моля ви се, не говорете, че ще стане 2020 година също. Когато имаше 

един период, когато казваха, че ще стане 2019 година. Значи има едни такива 

процеси, в които или трябва да си дълбоко потопен, за да знаеш как се реализират и 

да знаеш на коя врата да почукаш, за да ти отворят и да решиш не собствения си 

проблем, а проблемът на хората, които са ти доверили да ги водиш. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Г-н Кръстанов, съгласен съм. И все пак освен политическа 

част, на която вие наблягате, има и… Казвате и аз, и вие имате политически 

ангажимент.. Освен политическата част има и чисто професионална, инженерна част, 

където който и да е политик, който не е специалист, няма как да се меша в 

професионалната работа. 

(Димитър Кръстанов, от място: Сега ме карате да ви кажа и друго.) 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Г-н Мелемов, вие сте лидер на управляваща партия на 

региона. Моля ви се!  

ДАНЧО КИРЯКОВ: Дуплика, г-н Аршински. 

САЛИХ АРШИНСКИ: Благодаря! Коректно беше цитиран отговорът на министър 

Нанков. И в съзвучие с казаното от г-н кмета, вероятно заради този отговор на 

министър Нанков, министър Нанков вече не е министър, а е заместник-министър. И 

по един действителен случай на една местна кметица, която е била в МРРБ. Чакала 

министъра за асфалт и съответно я пренасочили през зам.-министъра. На въпроса 

„Кой си ти?“, „Аз съм зам.-министъра“, нашата кметица му казала „Ти ако си 

вършеше работата, нямаше да си зам.-министър“. Та вероятно това е причината. 

Благодаря! 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Хайде малко по-сериозно! Има ли други изказвания? Не виждам. 

Предлагам прекратяване на разискванията. Който е „за“, моля да гласува. 

ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 23, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Прекратяваме разискванията. Явно гласуване, колеги. Който „за“ 

приемане решенията в докладната записка, моля да гласува.  

(От залата: Не е ли поименно?) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Не е поименно, явно гласуване. 

ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 20, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 3. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: 20 „за“, без „против“ и 3 „въздържали се“. Докладната записка и 

решенията се приемат.  

 

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 

т.23 от ЗМСМА, прие  
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Р Е Ш Е Н И Е 

№ 1000 

 
1.Одобрява справедлива пазарна цена за 1 кв.м. – 2,066 лв. без ДДС за 

обезщетение на собствениците  на части от поземлени имоти с идентификатори 

67653.300.745 - площ от 178 кв.м, 67653.300.748 – площ от 1094 кв.м., 67653.300.74 –

площ от 718 кв.м., 67653.300.743 – площ от 121 кв.м. и 67653.300.746-площ от 299 

кв.м., попадащи в трасето на обект:“Обходен път Тикале-Влахово“ въз основа на 

Доклад за извършена експертна оценка от лицензиран оценител, вписан в Камарата на 

независимите оценители в България . 

 

ПО СЕДЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Разрешение за 

изработване на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване 

на поземлен имот с идентификатор 14605.15.221 в местност „Въгларниците“, 

землище на с. Гела. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Следваща докладна записка, № 17. Г-н Мелемов? 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Няма какво да добавя по № 17. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Има ли желаещи за изказвания? Не виждам. Ако няма, да 

прекратим разискванията. Който е „за“, моля да гласува. 

ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 23, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: 23 „за“, прекратяваме разискванията. Който „за“ приемане 

решенията по докладната записка, моля да гласува. Явно гласуване. 

ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 23, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: С 23 „за“ се приема докладната записка. 

 

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

Община Смолян – НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ, на основание чл. 21, ал.1, т.11 

от ЗМСМА във връзка с чл. 124а, ал.1 и ал.2 от ЗУТ и чл. 124б, ал.1 от ЗУТ, прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 1001 

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

за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 14605.15.221 в 

местност „Въгларниците“, землище на с. Гела, със следните устройствените 

параметри  – устройствена зона Жм, плътност на застрояване до 60%, височина до 10 

метра, кинт до 1.2, озеленяване – мин.40%.  

Проектът да се изработи от правоспособни проектанти и да отговаря на 

изискванията на Наредба № 8 от 14.06.2001 г. за обема и съдържанието на 

устройствените схеми и планове и Наредба № 7 от 22.12.2003 г. за правила и 

нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони. Към 

проекта да се представят становища от РИОСВ, РЗИ и схеми Ел и В и К части.  

Проектът да се представи в Община Смолян окомплектован с актуална скица 

от кадастралната карта на землище с. Гела и изработен в М 1: 1000. 
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               2.Одобрява задание за изработване за Подробен устройствен план  - План за 

регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 14605.15.221 в местност 

„Въгларниците“, землище на с. Гела. 

 
 

ПО ОСЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Разрешение за изработване 

на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване на поземлен 

имот с идентификатор 67547.28.88 в местност „Кравефермата“, землище на с. 

Смилян. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Следваща 18-та, г-н Мелемов. Имате ли нещо да добавите? 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Не. Също няма какво да добавя, Смилян, „Кравефермата“. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Заповядайте, колеги! Ако няма, да прекратим разискванията. 

Който е „за“, да гласува. 

ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 23, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: С 23 „за“ прекратяваме разискванията. Който „за“ приемане 

решенията в докладната записка, явно гласуване, моля да гласува. 

ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 23, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: С 23 „за“, без „против“ и „въздържали се“ се приема докладната 

записка. 

 

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

Община Смолян – НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ, на основание чл. 21, ал.1, т.11 

от ЗМСМА във връзка с чл. 124а, ал.1 и ал.2 от ЗУТ и чл. 124б, ал.1 от ЗУТ, прие 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 1002 

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

регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 67547.28.88местност 

„Кравефермата”, землище на с. Смилян, със следните устройствените параметри  – 

устройствена зона Пп, плътност на застрояване до 80%, височина до 10 метра, кинт до 

2.0, озеленяване – мин.20%. 

      Проектът да се изработи от правоспособни проектанти и да отговаря на 

изискванията на Наредба № 8 от 14.06.2001 г. за обема и съдържанието на 

устройствените схеми и планове и Наредба № 7 от 22.12.2003 г. за правила и 

нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони. Към 

проекта да се представят становища от РИОСВ, РЗИ и схеми Ел и Ви К части.  

      Проектът да се представи в Община Смолян окомплектован с актуална скица от 

кадастралната карта на землище с. Смилян и изработен в М 1: 1000. 

       2. Одобрява задание за изработване за Подробен устройствен план  - План за 

регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 67547.28.88 в местност 

„Кравефермата”, землище на с. Смилян.                               
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ПО ДЕВЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Разрешение за изработване 

на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване на поземлени 

имоти с идентификатори: 67547.5.79 в местност „Бяла река“, 67547.5.85 и 

67547.5.51, в местност „Радино“, землище на с. Смилян. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Следваща 19-та. Г-н Мелемов? 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Няма какво да добавя. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Местност „Бяла река“. Имате думата, колеги. Не виждам 

желаещи. Който е „за“ прекратяване на разискванията, моля да гласува.  

ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 22, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Прекратяваме разискванията. Който „за“ приемане решенията в 

докладната записка, моля да гласува, явно. 

ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 22, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: С 22 „за“, без „против“ и „въздържали се“, докладната записка и 

решенията се приемат.  

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

Община Смолян – НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ, на основание чл. 21, ал.1, т.11 

от ЗМСМА във връзка с чл. 124а, ал.1 и ал.2 от ЗУТ и чл. 124б, ал.1 от ЗУТ, прие  

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 1003 

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

регулация и застрояване на поземлени имоти с идентификатори:67547.5.79 в местност 

„Бяла река“,  67547.5.85 и 67547.5.51,  в местност „Радино”, землище на с. Смилян, 

със следните устройствените параметри – устройствена зона Ок, плътност на 

застрояване до 30%, височина до 10 метра, кинт до 1.2, озеленяване – мин.50%. 

   Проектът да се изработи от правоспособни проектанти и да отговаря на 

изискванията на Наредба № 8 от 14.06.2001 г. за обема и съдържанието на 

устройствените схеми и планове и Наредба № 7 от 22.12.2003 г. за правила и 

нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони. Към 

проекта да се представят становища от РИОСВ, РЗИ и схеми Ел и Ви К части.  

   Проектът да се представи в Община Смолян окомплектован с актуална скица 

от кадастралната карта на землище с. Смилян и изработен в М 1: 1000. 

2.Одобрява задание за изработване за Подробен устройствен план  - План за 

регулация и застрояване на поземлени имоти с идентификатори : 67547.5.79 в 

местност „Бяла река“,  67547.5.85 и 67547.5.51,  в местност „Радино”, землище на с. 

Смилян. 

  

ПО ДВАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Разрешение за изработване на 

Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване на поземлен имот 

с идентификатор 57282.10.122 в местност „Пристанско“ в землище на с. 

Полковник Серафимово и промяна на ПУП – ПРЗ на УПИ II-529 и УПИ V-529 в 

кв. 8 по плана на с. Полковник Серафимово. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
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ДАНЧО КИРЯКОВ: Докладна записка № 20. Г-н Мелемов? 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Няма какво да добавя. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Уважаеми колеги, имате думата. Не виждам. Да прекратим 

разискванията. Който е „за“, моля да гласува. 

ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 23, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Прекратяваме разискванията с 23 „за“. Който е „за“ приемане на 

решенията по докладната записка, моля да гласува. 

ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 23, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: С 23 „за“ докладната записка се приема.  

 

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

Община Смолян – НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ, на основание На основание чл. 

21, ал.1, т.11 от ЗМСМА във връзка с  чл. 124а, ал.1 от ЗУТ и чл. 124б, ал.1 от ЗУТ и 

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

  

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 1004 

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

за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 57282.10.122 в 

местност„Пристанско“ в землище на с. Полковник Серафимово и промяна на ПУП – 

ПРЗ на УПИ ІІ - 529 и УПИ V – 529 в кв.8 по плана на с. Полковник Серафимово. 

Урегулиране на поземлен имот с идентификатор 57282.10.122 с образуване на нов 

урегулиран поземлен имот /УПИ/ ІІ – 529, 122 – за жилищно строителство и къщи за 

гости по плана на с. Полковник Серафимово, с устройствени параметри – 

устройствена зона Жм, височина на застрояване до 10 метра, плътност на застрояване 

до 60%, , кинт до 1.2, озеленяване – мин.40%. 

             Проектът да се изработи от правоспособни проектанти и да отговаря на 

изискванията на Наредба № 8 от 14.06.2001 г. за обема и съдържанието на 

устройствените схеми и планове и Наредба № 7 от 22.12.2003 г. за правила и 

нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони. Към 

проекта да се представят становища от РИОСВ, РЗИ и схеми Ел и Ви К части и да се 

извършат процедури по чл.17, ал.1 от ЗОЗЗ. 

           Проектът да се представи в Община Смолян окомплектован с актуални скици 

от действащият ЗРП на с. Полковник Серафимово  и скица от кадастрална карта от 

СГКК – Смолян, изработен в М 1:1000. 

              2.Одобрява задание за изработване за „Подробен устройствен план  - План за 

регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 57282.10.122 в местност 

„Пристанско“ в землище на с. Полковник Серафимово и промяна на ПУП – ПРЗ на 

УПИ ІІ - 529 и УПИ V – 529 в кв.8 по плана на с. Полковник Серафимово.   

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Одобряване на 

Подробен устройствен план – парцеларен план и устройствена план-схема за 

обект: „Външно електрозахранване на база за дървопреработка и производство 

на пелети в ПИ 67653.2.834, гр. Смолян“ /местност „Табаково“/. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
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 ДАНЧО КИРЯКОВ: Следваща докладна записка. Местност „Табаково“, г-н Мелемов. 

Точка 21. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Отново няма какво да добавя. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Няма какво да добави вносителят. Имате думата, колеги. Не 

виждам желаещи. Да прекратим разискванията. Който е „за“, моля да гласува. 

ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 22, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Прекратяваме разискванията с 22 гласа „за“. Явно гласуване, 

колеги. Който е „за“ одобряване на ПУП-а, моля да гласува. 

ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 22, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: С 22 гласа „за“ се приемат решенията в докладната записка.  

 

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.  129, ал.1 от ЗУТ и чл. 17а, ал. 2 от Закона за опазване на 

земеделски земи, прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 1005 

 
     Одобрява Подробен устройствен план – парцеларен план и устройствена план 

- схема за обект: „Външно електрозахранване на база за дървопреработка и 

производство на пелети  в ПИ 67653.2.834, град Смолян“, с трасе преминаващо през  

поземлени имоти с идентификатори: 67653.2.274 и 67653.2.834 по регистъра на 

засегнатите имоти на гр. Смолян. 

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Одобряване на 

устройствена план-схема за обект: „Газификация на гр. Смолян“, Подобект: 

„Газоразпределителни мрежи и отклонения към абонати в централна градска 

част, етап 2, гр. Смолян, община Смолян“. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Докладна записка № 22. Одобряване на устройствен план, 

газоразпределителни мрежи. Няма какво да добави вносителя. Уважаеми колеги, 

имате думата. Г-н Сабрутев, заповядайте! 

СТЕФАН САБРУТЕВ: Уважаеми г-н председател, уважаеми г-н кмет, колеги! Аз 

искам да попитам в обхвата на този ПУП дали има реновирани улици, положен нов 

асфалт? Това, което ни е предложено. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Кой ще отговори, г-н Мелемов? 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Инж. Цекова. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Инж. Цекова, имате думата. 

МАРИАНА ЦЕКОВА: Благодаря! Няма улици, които да са изпълнявани по проекта 

„Региони в растеж“, който е последния, по който сме реновирали. Това са улици, 

които дори ще бъдат разкопавани по втория воден цикъл. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Заповядайте, г-н Сабрутев. 

СТЕФАН САБРУТЕВ: Допълнителен въпрос. В „Региони в растеж“ разбрахме, а има 

ли изцялостно асфалтирани улици от тези, които се полагат? Благодаря! 
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МАРИАНА ЦЕКОВА: За всички съветници, няма такива. Не са предвиждани към 

настоящия момент, освен закърпени. За следващият бюджет ще го видите това нещо. 

(Стефан Сабрутев, от място: Улица „Наталия“?) 

МАРИАНА ЦЕКОВА: Улица „Наталия“ не попада в тази част и в този проект. Не 

попада в това одобряване, което в момента ви се предлага. Знаете, него го 

отхвърлихте и то не ви се е предлагало вече. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Други мнения и изказвания има ли, колеги? Ако няма, да 

прекратим разискванията. Който е „за“, моля да гласува. 

ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 22, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Прекратяваме разискванията с 22 гласа „за“. Който „за“ 

приемане решенията в докладната записка, моля да гласува, явно. 

ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 22, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Очевидно единодушие. С 22 гласа „за“ докладната записка 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.11 

от ЗМСМА във връзка с чл.  129, ал.1 от ЗУТ, прие 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 1006 

           Одобрява Подробен устройствен план –  устройствена план - схема за обект: 

„Газификация на гр. Смолян”, Подобект: “Газоразпределителни мрежи и отклонения 

към абонати в централна градска част, етап 2, гр. Смолян, община Смолян“, с трасе 

преминаващо през поземлени имоти с идентификатори: 67653.918.41, 67653.918.48, 

67653.918.77, 67653.918.105, 67653.918.110, 67653.918.112, 67653.918.113 и 

67653.918.160 по кадастрална карта на гр. Смолян.     

   

ПО ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Разрешение за 

изработване на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване 

на поземлен имот с идентификатор 67653.2.392 в местност „Станковица“, 

землище на гр. Смолян, Община Смолян. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Следващ подробен устройствен план „Станковица“. Г-н кмете, 

имате ли нещо да добавите?  

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Няма какво да добавя. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Точка 23, колеги. Имате думата. Не виждам. Предлагам 

прекратяване на разискванията. Който е „за“, моля да гласува. 

ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 22, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: 22 гласа „за“, прекратяваме разискванията. Който „за“ приемане 

решенията по докладната записка, моля да гласува. 

ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 21, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: С 21 „за“, докладната записка се приема, без „против“ и 

„въздържали се“.  
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            Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на Кмета на 

Община Смолян – НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ, на основание чл. 21, ал.1, т.11 

от ЗМСМА във връзка с чл. 124а, ал.1 и ал.2 от ЗУТ и чл. 124б, ал.1 от ЗУТ, прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 1007 

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

регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 67653.2.392 в местност 

„Станковица“, землище на гр.Смолян, със следните устройствените параметри – 

устройствена зона Жм, плътност на застрояване до 60%, височина до 10 метра, кинт 

до 1.2, озеленяване – мин.40%. 

         Проектът да се изработи от правоспособни проектанти и да отговаря на 

изискванията на Наредба № 8 от 14.06.2001 г. за обема и съдържанието на 

устройствените схеми и планове и Наредба № 7 от 22.12.2003 г. за правила и 

нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони. Към 

проекта да се представят становища от РИОСВ, РЗИ и схеми Ел и Ви К части. 

         Проектът да се представи в Община Смолян окомплектован с актуална скица от 

кадастралната карта на землище гр. Смолян и изработен в М 1:1000. 

2. Одобрява задание за изработване за Подробен устройствен план - План за 

регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 67653.2.392 в местност 

„Станковица“, землище на гр.Смолян. 

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Изкупуване на част 

от поземлен имот с идентификатор 67653.914.211 по кадастралната карта на гр. 

Смолян, основание по реда на чл. 199 от ЗУТ във връзка с чл. 33 от ЗС. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Следваща точка от дневния ред. Изкупуване на част от поземлен 

имот, г-н кмете. 24-та точка. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Те така са 5 точки подред. Отказваме да изкупим от г-жа 

Нина Порязова собствения й имот.  

ДАНЧО КИРЯКОВ: Уважаеми колеги, имате думата.  Не виждам желаещи. 

Предлагам прекратяване на разискванията. Който е „за“, моля да гласува. 

ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 20, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: С 20 „за“ прекратяваме разискванията. Поименно гласуване, 

колеги. 

 

Поименно гласуване на проекта за решение по т. 24 от дневния ред: 
 

1. Анастас Караджов   – „за“ 

2. Ангел Безергянов    – „за“ 

3. Анита Чолакова   – „за“ 

4. Валентин Кюлхански    – „за“ 

5. Валентин Цолов    – „за“ 
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6. Данчо Киряков    – „за“ 

7. Димитър Кръстанов    – „за“ 

8. Димитър Николов    – „за“ 

9. Екатерина Гаджева   – отсъства 

10. Елисавета Лободова    – „за“ 

11. Ивайло Халваджиев    – „за“ 

12. Иван Пищалов     – „за“ 

13. Илия Томов     – отсъства 

14. Кирил Хаджихристев   – „за“ 

15. Коста Начев     – отсъства 

16. Костадин Василев    – „за“ 

17. Мариана Сивкова    – отсъства 

18. Мария Семерджиева    – „за“ 

19. Марияна Методиева    – „за“ 

20. Милен Журналов    – „за“ 

21. Милен Пачелиев    – отсъства 

22. Михаил Генчев    – отсъства 

23. Петър Мирчев     – „за“ 

24. Салих Аршински    – „за“ 

25. Славка Каменова    – отсъства 

26. Стефан Сабрутев    – „за“ 

27. Стоян Иванов     – „за“ 

28. Филип Топов     – отсъства  

29. Юлия Кисьова     – „за“ 

 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Обявете резултата.  

(Мариана Иванова: 21 „за“, без „против“ и „въздържали се“.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: С 21 „за“, докладната записка 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.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 

№ 1008 

 
             1. Отказва да изкупи от Н. И. П., собственият й недвижим имот 

представляваща поземлен имот с идентификатор 67653.914.211 целия с площ 457 

(четиристотин петдесет и седем) кв.м., трайно предназначение на територията: 

урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10m) по 

кадастралната карта на гр. Смолян, съгласно скица № 15-478355-30.09.2018 год. 

издадена от Агенцията по геодезия, картография и кадастър, при граници: п.и. 

67653.914.466,  п.и. 67653.914.210, п. и. 67653.914.210, участващ в УПИ VIII – 
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Озеленяване, кв. 65 по плана на гр. Смолян за предлаганата сума за изкупуване в 

размер 3 500,00 (три хиляди и петстотин)  лева. 

             2. Упълномощава Кмета на Община Смолян да издаде необходимия за целта 

документ /писмен отказ/, удостоверяващ отказа на Общински съвет-Смолян за 

изкупуване на поземлен имот цитиран в точка 1.        

 

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Изкупуване на част от 

поземлен имот с идентификатор 67653.913.277 по кадастралната карта на гр. 

Смолян, основание по реда на чл. 199 от ЗУТ във връзка с чл. 33 от ЗС. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Следваща аналогична, 25-та точка, колеги. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Отказваме да изкупим имот. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Имате думата. Не виждам желаещи. Предлагам прекратяване на 

разискванията. Който е „за“, моля да гласува. 

ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 21, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: С 21 „за“, прекратяваме разискванията. Поименно гласуване. 

 

Поименно гласуване на проекта за решение по т. 25 от дневния ред: 
 

1. Анастас Караджов   – „за“ 

2. Ангел Безергянов    – „за“ 

3. Анита Чолакова   – „за“ 

4. Валентин Кюлхански    – „за“ 

5. Валентин Цолов    – „за“ 

6. Данчо Киряков    – „за“ 

7. Димитър Кръстанов    – „за“ 

8. Димитър Николов    – „за“ 

9. Екатерина Гаджева   – отсъства 

10. Елисавета Лободова    – „за“ 

11. Ивайло Халваджиев    – „за“ 

12. Иван Пищалов     – „за“ 

13. Илия Томов     – отсъства 

14. Кирил Хаджихристев   – „за“ 

15. Коста Начев     – отсъства 

16. Костадин Василев    – „за“ 

17. Мариана Сивкова    – отсъства 

18. Мария Семерджиева    – „за“ 

19. Марияна Методиева    – „за“ 

20. Милен Журналов    – „за“ 

21. Милен Пачелиев    – отсъства 

22. Михаил Генчев    – отсъства 

23. Петър Мирчев     – „за“ 

24. Салих Аршински    – „за“ 

25. Славка Каменова    – отсъства 

26. Стефан Сабрутев    – „за“ 
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27. Стоян Иванов     – „за“ 

28. Филип Топов     – отсъства  

29. Юлия Кисьова     – „за“ 

 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Моля, обявете резултата.  

(Мариана Иванова: 21 „за“, без „против“ и „въздържали се“.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Без „против“ и „въздържали се“, 21 „за“, докладната записка 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.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 

№ 1009 

 
1.Отказва да изкупи от М. П. Ж., собственият й недвижим имот представляваща 

поземлен имот с 67653.913.277 целия с площ 453 (четиристотин петдесет и три) кв.м., 

трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: 

Ниско застрояване (до 10m) по кадастралната карта на гр. Смолян, съгласно скица № 

15-880452-26.11.2018 год. издадена от Агенцията по геодезия, картография и 

кадастър, при граници: п.и. 67653.913.273,  п.и. 67653.913.276, п.и. 67653.913.291, п. 

и. 67653.913.274, участващ в УПИ VII – детска градина и улична регулация, кв. 78 по 

плана на гр. Смолян за предлаганата сума за изкупуване в размер  20 000,00 (двадесет 

хиляди)   лева. 

2.Упълномощава Кмета на Община Смолян да издаде необходимия за целта 

документ /писмен отказ/, удостоверяващ отказа на Общински съвет-Смолян за 

изкупуване на поземлен имот цитиран в точка 1. 

 

  

ПО ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Изкупуване на част от 

поземлен имот с идентификатор 67653.925.39 по кадастралната карта на гр. 

Смолян, кв. Устово, по реда на чл. 199 от ЗУТ във връзка с чл. 33 от ЗС. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Следваща, отново аналогична. Г-н кмете? 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Няма какво да добавя. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Имате думата, колеги. Не виждам желаещи. Да прекратим 

разискванията. Който е „за“, моля да гласува. 

ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 21, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: С 21 „за“, без „против“ и „въздържали се“, прекратяваме 

разискванията. Поименно гласуване, отново. 
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 Поименно гласуване на проекта за решение по т. 26 от дневния ред: 
 

1. Анастас Караджов   – „за“ 

2. Ангел Безергянов    – „за“ 

3. Анита Чолакова   – „за“ 

4. Валентин Кюлхански    – „за“ 

5. Валентин Цолов    – „за“ 

6. Данчо Киряков    – „за“ 

7. Димитър Кръстанов    – „за“ 

8. Димитър Николов    – „за“ 

9. Екатерина Гаджева   – „за“ 

10. Елисавета Лободова    – „за“ 

11. Ивайло Халваджиев    – „за“ 

12. Иван Пищалов     – „за“ 

13. Илия Томов     – отсъства 

14. Кирил Хаджихристев   – „за“ 

15. Коста Начев     – отсъства 

16. Костадин Василев    – „за“ 

17. Мариана Сивкова    – „за“ 

18. Мария Семерджиева    – „за“ 

19. Марияна Методиева    – „за“ 

20. Милен Журналов    – „за“ 

21. Милен Пачелиев    – отсъства 

22. Михаил Генчев    – отсъства 

23. Петър Мирчев     – „за“ 

24. Салих Аршински    – „за“ 

25. Славка Каменова    – отсъства 

26. Стефан Сабрутев    – „за“ 

27. Стоян Иванов     – „за“ 

28. Филип Топов     – отсъства  

29. Юлия Кисьова     – „за“ 

 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Моля, обявете резултата.  

(Мариана Иванова: 23 „за“, без „против“ и „въздържали се“.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: С 23 „за“, докладната записка и решенията в нея се приемат.  

 

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

Община Смолян – НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ, на основание чл.21, ал.1 т.8 и 

ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местна администрация, чл. 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 

№ 1010 

 
1.Отказва да изкупи от М.П.П., собственият му недвижим имот представляващ 

поземлен имот с идентификатор 67653.925.39 целия с площ 459 (четиристотин 
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петдесет и девет) кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин 

на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10m), ведно със сграда с идентификатор 

67653.925.39.1 със застроена площ 77 кв.м. на 2(два) етажа, с предназначение: за друг 

вид сграда за обитаване,  сграда с идентификатор 67653.925.39.2 със застроена площ 

11 кв.м. на 1 (един) етаж, с предназначение: селскостопанска сграда и  сграда с 

идентификатор 67653.925.39.3 със застроена площ 16 кв.м. на 1 (един) етаж, с 

предназначение: селскостопанска сграда по кадастралната карта на гр. Смолян, 

съгласно скица № 15-716487-05.10.2018 год. издадена от Агенцията по геодезия, 

картография и кадастър, при граници: п.и. 67653.925.35,  п.и. 67653.925.38, п. и. 

67653.925.37, участващ в УПИ III – ресторант и уличнарегулация, кв. 14 по плана на 

гр. Смолян, кв. Устово за предлаганата сума за изкупуване в размер 22 000,00 

(двадесет и две хиляди )лева. 

 2.Упълномощава Кмета на Община Смолян да издаде необходимия за целта 

документ /писмен отказ/, удостоверяващ отказа на Общински съвет-Смолян за 

изкупуване на поземлен имот цитиран в точка 1. 

 

ПО ДВАДЕСЕТ И СЕДМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Изкупуване на 

поземлен имот № 144, кв. 36, 37 по плана на с. Полковник Серафимово, общ. 

Смолян, на основание чл. 199 от ЗУТ във връзка с чл. 33 от ЗС. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

ДАНЧО КИРЯКОВ: 27-ма точка от дневния ред. Изкупуване на имот в Полковник 

Серафимово. Г-н кмете?  

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Няма какво да добавя. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Няма какво да добави вносителят. Уважаеми колеги, имате 

думата. Не виждам желаещи отново. Предлагам прекратяване на раизскванията. 

Който е „за“ , моля да гласува. 

ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 23, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Без „против“ и „въздържали се“, с 23 „за“, прекратяваме 

разискванията. Поименно гласуване отново. 

 

Поименно гласуване на проекта за решение по т. 27 от дневния ред: 
 

1. Анастас Караджов   – „за“ 

2. Ангел Безергянов    – „за“ 

3. Анита Чолакова   – „за“ 

4. Валентин Кюлхански    – „за“ 

5. Валентин Цолов    – „за“ 

6. Данчо Киряков    – „за“ 

7. Димитър Кръстанов    – „за“ 

8. Димитър Николов    – „за“ 

9. Екатерина Гаджева   – „за“ 

10. Елисавета Лободова    – „за“ 

11. Ивайло Халваджиев    – „за“ 

12. Иван Пищалов     – „за“ 

13. Илия Томов     – отсъства 

14. Кирил Хаджихристев   – „за“ 
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15. Коста Начев     – отсъства 

16. Костадин Василев    – „за“ 

17. Мариана Сивкова    – „за“ 

18. Мария Семерджиева    – „за“ 

19. Марияна Методиева    – „за“ 

20. Милен Журналов    – „за“ 

21. Милен Пачелиев    – отсъства 

22. Михаил Генчев    – отсъства 

23. Петър Мирчев     – „за“ 

24. Салих Аршински    – „за“ 

25. Славка Каменова    – отсъства 

26. Стефан Сабрутев    – „за“ 

27. Стоян Иванов     – „за“ 

28. Филип Топов     – отсъства  

29. Юлия Кисьова     – „за“ 

 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Обявете резултата.  

(Мариана Иванова: 23 „за“, без „против“ и „въздържали се“.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: С 23 „за“, без „против“ и „въздържали се“, докладната записка 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.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 

№ 1011 

 
           1. Отказва да изкупи от С.В.Д., М.А.К., Х.А.М. и М.Р.М. собствения им 

недвижим имот представляващ застроен и незастроен поземлен имот № 144 целия с 

площ 3485 (три хиляди четиристотин осемдесет и пет) кв.м., кв. 36, 37 по плана на с. 

Полковник Серафимово, общ. Смолян, утвърден със Заповед №44/20.09.1973 год., 

при граници: дере, поземлен имот № 137, поземлен имот №138, поземлен имот № 

139, поземлен имот № 141, поземлен имот № 142 и поземлен имот № 143, участващ в 

УПИ І-144, УПИ II-144. УПИ XVII-144 и улична регулация, кв. 36, 37 по плана на с. 

Полковник Серафимово, общ. Смолян за предлаганата сума за изкупуване в размер 15 

000,00 (петнадесет хиляди) евро. 

          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 ДВАДЕСЕТ И ОСМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Изкупуване на недвижим 

имот с идентификатор 67653.925.59.13 по кадастралната карта на гр. Смолян, кв. 
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Устово, на основание чл. 199 от ЗУТ във връзка с чл. 33 от ЗС (гараж кв. 

Устово). 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Следваща докладна. Изкупуване на имот в Устово, гараж. Г-н 

кмете? 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Няма какво да добавя. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Няма допълнения от вносителя. Имате ли изказвания, колеги,  и 

мнения? Не виждам. Предлагам прекратяване на разискванията. Който е „за“, моля да 

гласува. 

ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 23, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Прекратяваме разискванията. Отново поименно гласуване, 

колеги. 

 

 

Поименно гласуване на проекта за решение по т. 28 от дневния ред: 
 

1. Анастас Караджов   – „за“ 

2. Ангел Безергянов    – „за“ 

3. Анита Чолакова   – „за“ 

4. Валентин Кюлхански    – „за“ 

5. Валентин Цолов    – „за“ 

6. Данчо Киряков    – „за“ 

7. Димитър Кръстанов    – „за“ 

8. Димитър Николов    – „за“ 

9. Екатерина Гаджева   – „за“ 

10. Елисавета Лободова    – „за“ 

11. Ивайло Халваджиев    – „за“ 

12. Иван Пищалов     – „за“ 

13. Илия Томов     – отсъства 

14. Кирил Хаджихристев   – „за“ 

15. Коста Начев     – отсъства 

16. Костадин Василев    – „за“ 

17. Мариана Сивкова    – „за“ 

18. Мария Семерджиева    – „за“ 

19. Марияна Методиева    – „за“ 

20. Милен Журналов    – „за“ 

21. Милен Пачелиев    – отсъства 

22. Михаил Генчев    – отсъства 

23. Петър Мирчев     – „за“ 

24. Салих Аршински    – „за“ 

25. Славка Каменова    – отсъства 

26. Стефан Сабрутев    – „за“ 

27. Стоян Иванов     – „за“ 

28. Филип Топов     – отсъства  

29. Юлия Кисьова     – „за“ 
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ДАНЧО КИРЯКОВ: Обявете резултата.  

(Мариана Иванова: 23 „за“, без „против“ и „въздържали се“.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: С 23 „за“, без „против“ и „въздържали се“, докладната записка 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. 8 и 

ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.21, ал.4 и 

ал.5 от ЗОС във връзка с чл. 199, ал.1 от ЗУТ , прие 

  

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 1012 
 

1. Не дава съгласие, да бъдe изкупена сграда с идентификатор 67653.925.59.13 

със застроена площ 32 (тридесет и два) кв.м., с предназначение: депо, хангар, гараж; 

при граници: 67653.925.59.12, 67653.925.59.14, 67653.925.59, по кадастралната карта 

на гр. Смолян, одобрена със Заповед №300-5-66/11.10.2004 г. на ИД на Агенцията по 

геодезия, картография и кадастър, видно от скица на сграда № 15-193891-29.03.2018 

год.,   УПИ І-озеленяване и гаражи, кв. 7 по плана на гр. Смолян, кв. Устово на цена 5 

000 (пет хиляди) лева, собственост на  К.Н.А., М.А.С.,  С.А.Д.. 

2. Упълномощава Кмета на Община Смолян да издаде необходимия за целта 

документ / писмен отказ/, удостоверяващ несъгласието на Общински съвет за 

изкупуване на сграда с идентификатор 67653.925.59.13 със застроена площ 32 

(тридесет и два) кв.м., с предназначение: депо, хангар, гараж; при граници: 

67653.925.59.12, 67653.925.59.14, 67653.925.59, по кадастралната карта на гр. Смолян, 

одобрена със Заповед №300-5-66/11.10.2004 г. на ИД на Агенцията по геодезия, 

картография и кадастър, видно от скица на сграда № 15-193891-29.03.2018 год.,   УПИ 

І-озеленяване и гаражи, кв. 7 по плана на гр. Смолян, кв. Устово на цена 5 000 (пет 

хиляди) лева, собственост на  К.Н..А., М.А.С.,  С.А.Д.. 

 
ПО ДВАДЕСЕТ И ДЕВЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Удължаване срок по 

договори за наем на общински пасища, мери и ливади, сключени след търгове, 

на основание Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, след 

изменения в ЗСПЗЗ, засягащи животновъди, поели ангажименти относно 

срокове за ползване и поддържане на наети общински имоти. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

ДАНЧО КИРЯКОВ: 29-та точка от дневния ред, колеги. Г-н кмете, имате ли 

допълнения? 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Няма какво да добавя. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Уважаеми колеги, имате думата. Не виждам. А, има ли? 

Заповядайте, г-н Сабрутев. 

СТЕФАН САБРУТЕВ: Уважаеми г-н председател, аз искам да питам вносителя за 

какъв период ще ги отдаваме под наем? Тоест ще се удължават? Защото в решението 

в т. 2 пише „Упълномощава кмета на общината да сключи анекси към договорите за 
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наем на пасища, мери и ливади със заявилите желание животновъди, за удължаване 

на договорите си, със срока по точка първа. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Г-жа Цекова. 

СТЕФАН САБРУТЕВ: В точка 1 пише, че „да се удължи срока, по договорите за наем 

на общински пасища, мери и ливади, сключени след търгове, по действащи законови 

разпоредби, към момента на сключването им, с наематели, които заявят желание за 

удължаване, със срок до 01.10.2018 година.“ Той е изтекъл. Не става ясно за колко 

дни. 

МАРИАНА ЦЕКОВА: Ако позволите. Искам да ви обясня точно защо. Във връзка с 

мярка „Агроекология“, всичките тези наши земеделски стопани сме им ги отдали за 5 

години. Минимумът на срока е 6. Ако ние сега пуснем на нов търг, това означава тези 

имена – Калоян Соколов, това младо момче, което е с многото овце във Виево, 

директно по имена ще ви ги кажа, мисля, че повечето ги знаете… 

(Стефан Сабрутев, от място: Да не е объркан срока?) 

МАРИАНА ЦЕКОВА: Срокът е, да. 2019-та година. 

(Димитър Кръстанов, от място: И ние така си помислихме.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Заповядайте, г-н Сабрутев. 

СТЕФАН САБРУТЕВ: Ами значи конкретно решението в т. 1 да се поправи датата. 

Защото нали се сещате, ако не я бяхме видели, тоест не бях видял, щяхме да влезнем в 

противоречие. Утре тука г-н кмета щяха да го търсят за неверни договори и грешно 

изпълнени решения. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Благодаря, г-н Сабрутев. 

СТЕФАН САБРУТЕВ: Да не забравите да почерпите. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Защото има и друго мислене, тълкуване на това решение, г-н 

Сабрутев. За тези, които са заявили до 1.10.2018 г. 

СТЕФАН САБРУТЕВ: Именно затова поисках разяснение. Има два смисъла. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Така че, г-жа Цекова, сигурна ли сте в промяната на годината в 

срока? 

(Мариана Цекова, от място: Да, убедена съм.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Да, защото може да е, нали казвам, за тези, които са заявили до 

1.10. Г-н Мелемов, приемате корекцията. Други мнения има ли по докладната записка 

и изказвания? Ако няма, предлагам прекратяване на разискванията. Който е „за“, 

моля да гласува. 

ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 23, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: С 23 „за“, без „против“ и „въздържали се“, прекратяваме 

разискванията. Явно гласуване, колеги. Който „за“ приемане решенията в докладната 

записка с направената корекция на годината да бъде 2019-та, моля да гласува. 

ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 23, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: С 23 „за“, без „против“ и „въздържали се“, се приемат решенията 

в докладната записка.  

 

             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. 37и, ал. 

12 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, прие 
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Р Е Ш Е Н И Е 

№ 1013 

 
1. Да се удължи срока, по договорите за наем на общински пасища, мери и 

ливади, сключени след търгове, по действащи законови разпоредби,  към момента на 

сключването им, с наематели, които заявят желание за удължаване, със срок до 

01.10.2019 година. 

2. Упълномощава Кмета на Общината, да сключи анекси към договорите за 

наем на пасища, мери и ливади, със заявилите желание животновъди, за удължаване 

на договорите си, със срока по точка първа. 

 

ПО ТРИДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Отдаване чрез търг на земи – 

ниви от общинския поземлен фонд на Община Смолян, намиращи се в землища 

на общ. Смолян, на основание чл. 24а, ал. 5 от Закона за собствеността и 

ползването на земеделските земи. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

ДАНЧО КИРЯКОВ: 30-та точка, уважаеми колеги. Вече отиваме към края. Г-н кмете, 

имате ли нещо да добавите? 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Не, нямам. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Имате думата, уважаеми колеги. Не виждам желаещи. Има, да. 

Има един желаещ. Заповядайте, г-н Аршински. 

САЛИХ АРШИНСКИ: Уважаеми г-н председател, уважаеми г-н кмет, уважаеми 

колеги! В комисиите обстойно говорихме по тази точка. Само за н-ти път ще спомена. 

И на други колеги в комисиите им направи впечатление, хора, които, сега да не ги 

цитирам по имена, реално в момента живеят в Хасково, реално нямат никакви 

животни на територията на община Смолян, а реално са заявили да ползват огромни 

площи. Въпросът ми е по какъв начин, наясно сме, че пасищата се отдават само на 

животновъди, които имат регистрирани… А, за ниви говорим. О′кей! В такъв случай 

бихме ли могли да предвидим в договорите, с които се отдават под наем клауза, че 

ако те бъдат санкционирани от Държавен фонд „Земеделие“ или от друга държавна 

или общинска структура за недобросъвестно използване или нестопанисване, техните 

договори могат да бъдат прекратени и да дължат неустойки по тях? Ако ги няма тези. 

(Мариана Цекова, от място: Във всички договори, които са сключени досега 

задължително …/ говори от място, не се чува.) 

САЛИХ АРШИНСКИ: Коректно е това, което г-жа Цекова каза. Може би за пореден 

път ще кажа, една част от нашите съграждани, които са отворени в системата на 

агросубсидиите, някои дори не знаят как изглеждат животните. Нещо подобно на 

участниците във „Фермата“, вземат общински, това не само в Смолян, масова 

практика, вземат общински територии, които ги ползват за субсидии. Не знам колко е 

наемът на декар, но субсидията на декар, държавните европейски мерки от порядъка 

на 25-30 лева на декар. Отделна е темата пък, че една част от тях имат животни, вчера 

имахме такъв случай, ама решихме да не безпокоим Общината, тук има и колеги, 

които са потърпевши, масово вписват коне или друг едър добитък, който не го 

контролират. Вчера имаше случай с 50 коня, които бяха на уличното платно, на един 

господин, който ползва едни територии съвсем законно. Тука няма вина Общината. 
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Обаче просто и той не знае къде са му и какво се случва с тях, но той взема субсидии. 

И тъй като звъняхме на ДФ „Земеделие“, те казаха, че органът, който може да 

осъществи контрол на подобен тип земеделци, е само Община Смолян. Аз не знам 

дали е така.  

ДАНЧО КИРЯКОВ: Аз нямаше да се изказвам, понеже г-н Кръстанов много следи 

дали спазвам Правилника, обаче преди години аз настоявах, започна тази практика, 

сега виждам онази страна на залата напълно празна (бел. на прот. Частта от 

залата, където сядат кметовете на населени места в община Смолян.),да 

присъстват на тези точки от дневния ред кметовете на населени места. Те се познават 

хората, нашите села не са огромни по 5-6 хиляди човека. И когато чуем, подред да го 

кажем, село Полковник Серафимово – кметът да каже вярно ли е, така ли е, не е ли 

така, няма кой по-лесно да ни ориентира от кметовете. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Тука има и друг проблем със свободното пашуване. Това е 

огромният проблем. Че по Закон имат право на свободно пашуване. 

(Мариана Цекова, от място /не се чува.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Разбирам ви, но все пак тези хора до сега са ползвали тези 

територии. Кметовете на населените места в общината знаят много добре този Иван 

дали изобщо е от община Смолян на първо място и на второ, дали прави разлика 

между кон и крава. Той трябва да го е разбрал за тия години от както е кмет. 

Благодаря! Други изказвания има ли, колеги? Отвяхме се малко. Ако няма, предлагам 

прекратяване на разискванията. Който е „за“, моля да гласува. 

ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 23, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: С 23 „за“, без „против“ и „въздържали се“, прекратяваме 

разискванията. Който „за“ приемане решенията в докладната записка, явно гласуване, 

колеги, моля да гласува. 

ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 23, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: С 23 „за“, без „против“ и „въздържали се, се приемат 

предложенията в докладната записка.  

 

              Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на Кмета 

на Община Смолян – НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ, на основание чл. 21, ал. 1, т. 

8 и ал. 2  от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 19, ал. 

1 и чл.24а, ал. 5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, прие  

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 1014 

 
             І. Упълномощава Кмета на Община Смолян да проведе процедура за 

провеждане на публични търгове с тайно наддаване по реда на чл. 66, ал. 1 т. 3 от 

Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество, за отдаване под наем на земеделски земи - ниви от общински поземлен 

фонд в землищата на общ. Смолян, както следва:  

 

1.Землище на с. Полковник Серафимово:   

- нива с идентификатор 57282.2.40 с площ 1038 кв. м.;        

- нива с идентификатор 57282.2.38 с площ 428 кв. м.;       
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- нива с идентификатор 57282.2.26 с площ 1164 кв. м.;     

- нива с идентификатор 57282.2.31 с площ 1221 кв. м.; 

- нива с идентификатор 57282.10.110 с площ 569 кв. м.;        

- нива с идентификатор 57282.10.111 с площ 460 кв. м.;    

- нива с идентификатор 57282.10.262 с площ 620 кв. м.;    

- нива с идентификатор 57282.2.26 с площ 1164 кв. м.;        

- нива с идентификатор 57282.2.31 с площ 1221 кв. м.;     

- нива с идентификатор 57282.2.38 с площ 423 кв. м.;  

- нива с идентификатор 57282.2.40 с площ 1038 кв. м.;  

- нива с идентификатор 57282.2.94 с площ 2781 кв. м.; 

- нива с идентификатор 57282.2.109 с площ 790 кв. м.;  

- нива с идентификатор 57282.2.110 с площ 822 кв. м.;  

- нива с идентификатор 57282.2.111 с площ 984 кв. м.;  

- нива с идентификатор 57282.2.142 с площ 962 кв. м.;  

- нива с идентификатор 57282.2.331 с площ 727 кв. м.;  

- нива с идентификатор 57282.2.332 с площ 833 кв. м.;  

- нива с идентификатор 57282.2.364 с площ 818 кв. м.;  

- нива с идентификатор 57282.4.304 с площ 806 кв. м.;      

- нива с идентификатор 57282.4.305 с площ 952 кв. м.;   

- нива с идентификатор 57282.5.31 с площ 335 кв. м.;     

- нива с идентификатор 57282.5.32 с площ 318 кв. м.;   

- нива с идентификатор 57282.5.35 с площ 263 кв. м.;   

- нива с идентификатор 57282.5.36 с площ 993 кв. м.; 

- нива с идентификатор 57282.5.175 с площ 1209 кв. м.;    

- нива с идентификатор 57282.5.249 с площ 945 кв. м.;   

- нива с идентификатор 57282.5.321 с площ 1235 кв. м.;   

- нива с идентификатор 57282.5.541 с площ 782 кв. м.;  

- нива с идентификатор 57282.5.542 с площ 2291 кв. м.;   

- нива с идентификатор 57282.5.543 с площ 1288 кв. м.;   

- нива с идентификатор 57282.6.47 с площ 1132 кв. м.;        

- нива с идентификатор 57282.6.52 с площ 1463 кв. м.;   

- нива с идентификатор 57282.6.53 с площ 1375 кв. м.;   

- нива с идентификатор 57282.7.121 с площ 292 кв. м.;    

- нива с идентификатор 57282.7.122 с площ 288 кв. м.; 

- нива с идентификатор 57282.7.124 с площ 898 кв. м.;  

- нива с идентификатор 57282.7.125 с площ 1230 кв. м.;   

- нива с идентификатор 57282.9.27 с площ 1910 кв. м.. 

 

 

2.Землище на с. Арда: 

- нива с идентификатор 00597.1.104 с площ 1090 кв. м.;        

- нива с идентификатор 00597.1.125 с площ 1339 кв. м.;    

- нива с идентификатор 00597.1.208 с площ 1738 кв. м.;   

- нива с идентификатор 00597.1.285 с площ 4478 кв. м.;       

- нива с идентификатор 00597.1.87 с площ 3419 кв. м.;     

- нива с идентификатор 00597.14.274 с площ 1169 кв. м.;     
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- нива с идентификатор 00597.2.396 с площ 1129 кв. м.;  

- нива с идентификатор 00597.22.337 с площ 886 кв. м.;        

- нива с идентификатор 00597.22.377 с площ 259 кв. м.;  

- нива с идентификатор 00597.22.411 с площ 2492 кв. м.;   

- нива с идентификатор 00597.22.459 с площ 1024 кв. м.;    

- нива с идентификатор 00597.3.173 с площ 636 кв. м.;        

- нива с идентификатор 00597.3.174 с площ 469 кв. м.;   

- нива с идентификатор 00597.3.175 с площ 902 кв. м.;     

- нива с идентификатор 00597.31.51 с площ 211 кв. м.;        

- нива с идентификатор 00597.31.52 с площ 174 кв. м.;    

- нива с идентификатор 00597.31.53 с площ 326 кв. м.;    

- нива с идентификатор 00597.31.54 с площ 192 кв. м.;   

- нива с идентификатор 00597.31.55 с площ 382 кв. м.;     

- нива с идентификатор 00597.31.62 с площ 252 кв. м.;     

- нива с идентификатор 00597.31.64 с площ 289 кв. м.;   

- нива с идентификатор 00597.31.69 с площ 1903 кв. м.;     

- нива с идентификатор 00597.4.139 с площ 264 кв. м.;       

- нива с идентификатор 00597.4.146 с площ 4199 кв. м.;   

- нива с идентификатор 00597.4.583 с площ 1013 кв. м.;   

- нива с идентификатор 00597.4.614 с площ 1141 кв. м.;  

- нива с идентификатор 00597.4.63 с площ 729 кв. м.;    

- нива с идентификатор 00597.5.19 с площ 1085 кв. м.; 

- нива с идентификатор 00597.5.22 с площ 1799 кв. м.;   

- нива с идентификатор 00597.5.30 с площ 947 кв. м.;   

 

3.Землище на с. Горна Арда: 

- нива с идентификатор 02782.1.186 с площ 831 кв. м.;   

- нива с идентификатор 02782.1.215 с площ 992 кв. м.;   

- нива с идентификатор 02782.1.219 с площ 2857 кв. м.;   

- нива с идентификатор 02782.1.220 с площ 1507 кв. м.;  

- нива с идентификатор 02782.1.95 с площ 645 кв. м.;   

- нива с идентификатор 02782.2.47 с площ 3860 кв. м.;   

- нива с идентификатор 02782.2.56 с площ 3236 кв. м.;   

- нива с идентификатор 02782.2.57 с площ 1273 кв. м.;   

- нива с идентификатор 02782.2.58 с площ 1423 кв. м.;   

- нива с идентификатор 02782.2.59 с площ 874 кв. м.;  

- нива с идентификатор 02782.2.60 с площ 925 кв. м.;   

- нива с идентификатор 02782.3.267 с площ 890 кв. м.;   

- нива с идентификатор 02782.3.268 с площ 1003 кв. м.; 

- нива с идентификатор 02782.3.269 с площ 889 кв. м.;   

- нива с идентификатор 02782.3.272 с площ 740 кв. м.;   

- нива с идентификатор 02782.3.273 с площ 1377 кв. м.;   

- нива с идентификатор 02782.3.274 с площ 421 кв. м.;   

- нива с идентификатор 02782.3.326 с площ 1604 кв. м.;   

- нива с идентификатор 02782.3.364 с площ 992 кв. м.;  

- нива с идентификатор 02782.3.374 с площ 2811 кв. м.;   
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- нива с идентификатор 02782.3.399 с площ 665 кв. м.;  

- нива с идентификатор 02782.3.401 с площ 399 кв. м.;  

- нива с идентификатор 02782.3.403 с площ 723 кв. м.;   

- нива с идентификатор 02782.3.406 с площ 1059 кв. м.;  

- нива с идентификатор 02782.3.407 с площ 838 кв. м.;  

- нива с идентификатор 02782.3.408 с площ 363 кв. м.;  

- нива с идентификатор 02782.3.598 с площ 976 кв. м.;  

- нива с идентификатор 02782.3.76 с площ 4460 кв. м.;   

- нива с идентификатор 02782.4.17 с площ 2209 кв. м.;   

- нива с идентификатор 02782.4.515 с площ 6642 кв. м.;   

- нива с идентификатор 02782.4.527 с площ 987 кв. м.;  

- нива с идентификатор 02782.4.530 с площ 926 кв. м.;   

- нива с идентификатор 02782.4.538 с площ 213 кв. м.;  

- нива с идентификатор 02782.5.271 с площ 1377 кв. м.;   

- нива с идентификатор 02782.7.245 с площ 5076 кв. м.;   

- нива с идентификатор 02782.7.246 с площ 3591 кв. м.;   

- нива с идентификатор 02782.7.247 с площ 2709 кв. м.; 

- нива с идентификатор 02782.7.248 с площ 166 кв. м.;   

- нива с идентификатор 02782.7.250 с площ 1152 кв. м.. 

 

4.Землище на с. Буката: 

- нива с идентификатор 06923.1.338 с площ 640 кв. м.;   

- нива с идентификатор 06923.1.343 с площ 602 кв. м.;   

- нива с идентификатор 06923.1.346 с площ 165 кв. м.; 

- нива с идентификатор 06923.2.528 с площ 489 кв. м.; 

- нива с идентификатор 06923.3.19 с площ 661 кв. м.; 

 

5.Землище на с. Гела: 

- нива с идентификатор 14605.11.126 с площ 259 кв. м.; 

- нива с идентификатор 14605.11.127 с площ 1139 кв. м.; 

- нива с идентификатор 14605.12.21 с площ 2562 кв. м.; 

- нива с идентификатор 14605.12.46 с площ 5839 кв. м.; 

- нива с идентификатор 14605.12.32 с площ 1083 кв. м.; 

- нива с идентификатор 14605.12.49 с площ 2066 кв. м.; 

- нива с идентификатор 14605.12.61 с площ 3874 кв. м.; 

- нива с идентификатор 14605.13.76 с площ 1265 кв. м.; 

- нива с идентификатор 14605.15.151 с площ 2531 кв. м.; 

- нива с идентификатор 14605.15.159 с площ 1420 кв. м.; 

- нива с идентификатор 14605.15.19 с площ 504 кв. м.; 

- нива с идентификатор 14605.15.26 с площ 836 кв. м.; 

- нива с идентификатор 14605.18.10 с площ 303 кв. м.; 

- нива с идентификатор 14605.19.102 с площ 2243 кв. м.; 

- нива с идентификатор 14605.19.83 с площ 4654 кв. м.; 

- нива с идентификатор 14605.19.85 с площ 1598 кв. м.; 

- нива с идентификатор 14605.19.86 с площ 1092 кв. м.; 

- нива с идентификатор 14605.2.106 с площ 6414 кв. м.; 
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- нива с идентификатор 14605.2.163 с площ 862 кв. м.; 

- нива с идентификатор 14605.2.20 с площ 410 кв. м.; 

- нива с идентификатор 14605.2.47 с площ 1283 кв. м.; 

- нива с идентификатор 14605.2.73 с площ 2884 кв. м.; 

- нива с идентификатор 14605.2.74 с площ 2354 кв. м.; 

- нива с идентификатор 14605.35.14 с площ 2671 кв. м.; 

- нива с идентификатор 14605.35.15 с площ 5711 кв. м.; 

- нива с идентификатор 14605.35.20 с площ 2977 кв. м.; 

- нива с идентификатор 14605.35.21 с площ 2651 кв. м.; 

- нива с идентификатор 14605.35.33 с площ 2169 кв. м.; 

- нива с идентификатор 14605.36.5 с площ 1433 кв. м.; 

- нива с идентификатор 14605.36.7 с площ 609 кв. м.; 

- нива с идентификатор 14605.44.3 с площ 623 кв. м.; 

- нива с идентификатор 14605.52.27 с площ 18078 кв. м.; 

- нива с идентификатор 14605.7.75 с площ 3171 кв. м.; 

- нива с идентификатор 14605.8.102 с площ 502 кв. м.; 

- нива с идентификатор 14605.8.111 с площ 251 кв. м.; 

- нива с идентификатор 14605.8.34 с площ 3063 кв. м.; 

- нива с идентификатор 14605.8.35 с площ 837 кв. м.; 

- нива с идентификатор 14605.8.50 с площ 1043 кв. м.; 

- нива с идентификатор 14605.8.54 с площ 510 кв. м.; 

- нива с идентификатор 14605.8.61 с площ 1069 кв. м.; 

- нива с идентификатор 14605.8.65 с площ 1520 кв. м.; 

- нива с идентификатор 14605.8.88 с площ 644 кв. м.; 

- нива с идентификатор 14605.9.206 с площ 551 кв. м.; 

- нива с идентификатор 14605.9.207 с площ 492 кв. м.; 

- нива с идентификатор 14605.9.54 с площ 1267 кв. м.; 

- нива с идентификатор 14605.9.58 с площ 1750 кв. м.. 

 

6.Землище на с. Момчиловци: 

- нива с идентификатор 49014.1.110 с площ 5814 кв. м.; 

- нива с идентификатор 49014.1.150 с площ 3099 кв. м.; 

- нива с идентификатор 49014.1.180 с площ 1142 кв. м.; 

- нива с идентификатор 49014.1.285 с площ 1888 кв. м.; 

- нива с идентификатор 49014.1.4 с площ 6044 кв. м.; 

- нива с идентификатор 49014.11.95 с площ 441 кв. м.; 

- нива с идентификатор 49014.12.124 с площ 812 кв. м.; 

- нива с идентификатор 49014.12.127 с площ 2528 кв. м.; 

- нива с идентификатор 49014.12.147 с площ 975 кв. м.; 

- нива с идентификатор 49014.12.202 с площ 158 кв. м.; 

- нива с идентификатор 49014.12.237 с площ 2835 кв. м.; 

- нива с идентификатор 49014.12.295 с площ 505 кв. м.; 

- нива с идентификатор 49014.12.31 с площ 458 кв. м.; 

- нива с идентификатор 49014.12.33 с площ 1850 кв. м.; 

- нива с идентификатор 49014.12.384 с площ 1032 кв. м.; 

- нива с идентификатор 49014.12.78 с площ 1047 кв. м.; 
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- нива с идентификатор 49014.12.80 с площ 1193 кв. м.; 

- нива с идентификатор 49014.13.202 с площ 403 кв. м.; 

- нива с идентификатор 49014.13.47 с площ 2012 кв. м.; 

- нива с идентификатор 49014.13.83 с площ 1699 кв. м.; 

- нива с идентификатор 49014.13.84 с площ 1703 кв. м.; 

- нива с идентификатор 49014.13.86 с площ 1392 кв. м.; 

- нива с идентификатор 49014.14.62 с площ 7843 кв. м.; 

- нива с идентификатор 49014.15.211 с площ 1138 кв. м.; 

- нива с идентификатор 49014.15.215 с площ 807 кв. м.; 

- нива с идентификатор 49014.16.224 с площ 4064 кв. м.; 

- нива с идентификатор 49014.16.306 с площ 405 кв. м.; 

- нива с идентификатор 49014.17.145 с площ 564 кв. м.; 

- нива с идентификатор 49014.2.206 с площ 26001 кв. м.; 

- нива с идентификатор 49014.2.207 с площ 3000 кв. м.; 

- нива с идентификатор 49014.20.121 с площ 127 кв. м.; 

- нива с идентификатор 49014.3.121 с площ 1926 кв. м.; 

- нива с идентификатор 49014.3.128 с площ 2032 кв. м.; 

- нива с идентификатор 49014.3.146 с площ 6550 кв. м.; 

- нива с идентификатор 49014.3.147 с площ 353 кв. м.; 

- нива с идентификатор 49014.3.162 с площ 1710 кв. м.; 

- нива с идентификатор 49014.3.309 с площ 1137 кв. м.; 

- нива с идентификатор 49014.3.365 с площ 2037 кв. м.; 

- нива с идентификатор 49014.3.383 с площ 3474 кв. м.; 

- нива с идентификатор 49014.3.434 с площ 10906 кв. м.; 

- нива с идентификатор 49014.3.76 с площ 2934 кв. м.; 

- нива с идентификатор 49014.3.77 с площ 12613 кв. м.; 

- нива с идентификатор 49014.5.219 с площ 872 кв. м.; 

- нива с идентификатор 49014.5.183 с площ 2038 кв. м.; 

- нива с идентификатор 49014.5.269 с площ 6751 кв. м.; 

- нива с идентификатор 49014.7.34 с площ 483 кв. м.; 

- нива с идентификатор 49014.8.27 с площ 325 кв. м.; 

- нива с идентификатор 49014.9.2 с площ 119 кв. м.; 

- нива с идентификатор 49014.9.3 с площ 198 кв. м.; 

- нива с идентификатор 49014.9.7 с площ 110 кв. м.; 

- нива с идентификатор 49014.9.8 с площ 763 кв. м.; 

- нива с идентификатор 49014.9.9 с площ 443 кв. м.. 

 

7.Землище на с. Орешец: 

- нива с идентификатор 53792.1.101 с площ 1241 кв. м.; 

- нива с идентификатор 53792.1.114 с площ 808 кв. м.; 

- нива с идентификатор 53792.1.118 с площ 649 кв. м.; 

- нива с идентификатор 53792.1.207 с площ 341 кв. м.; 

- нива с идентификатор 53792.1.86 с площ 1051 кв. м.; 

- нива с идентификатор 53792.1.96 с площ 792 кв. м.; 

- нива с идентификатор 53792.1.99 с площ 305 кв. м.; 

- нива с идентификатор 53792.10.16 с площ 1126 кв. м.; 
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- нива с идентификатор 53792.10.27 с площ 586 кв. м.; 

- нива с идентификатор 53792.12.314 с площ 6370 кв. м.; 

- нива с идентификатор 53792.12.315 с площ 6370 кв. м.; 

- нива с идентификатор 53792.12.33 с площ 529 кв. м.; 

- нива с идентификатор 53792.12.378 с площ 4273 кв. м.; 

- нива с идентификатор 53792.12.41 с площ 609 кв. м.; 

- нива с идентификатор 53792.12.43 с площ 401 кв. м.; 

- нива с идентификатор 53792.12.63 с площ 176 кв. м.; 

- нива с идентификатор 53792.13.160 с площ 150 кв. м.; 

- нива с идентификатор 53792.13.240 с площ 715 кв. м.; 

- нива с идентификатор 53792.13.384 с площ 124 кв. м.; 

- нива с идентификатор 53792.13.316 с площ 800 кв. м.; 

- нива с идентификатор 53792.2.220 с площ 506 кв. м.; 

- нива с идентификатор 53792.2.374 с площ 655 кв. м.; 

- нива с идентификатор 53792.4.312 с площ 779 кв. м.; 

- нива с идентификатор 53792.4.419 с площ 249 кв. м.; 

- нива с идентификатор 53792.7.55 с площ 506 кв. м.; 

- нива с идентификатор 53792.7.568 с площ 687 кв. м.; 

- нива с идентификатор 53792.7.68 с площ 1264 кв. м.; 

- нива с идентификатор 53792.7.692 с площ 1004 кв. м.; 

- нива с идентификатор 53792.7.78 с площ 460 кв. м.; 

- нива с идентификатор 53792.9.520 с площ 1882 кв. м.. 

 

8.Землище на с. Смилян: 

- нива с идентификатор 67547.10.35 с площ 883 кв. м.; 

- нива с идентификатор 67547.10.58 с площ 343 кв. м.; 

- нива с идентификатор 67547.10.59 с площ 349 кв. м.; 

- нива с идентификатор 67547.11.22 с площ 860 кв. м.; 

- нива с идентификатор 67547.11.40 с площ 2104 кв. м.; 

- нива с идентификатор 67547.11.6 с площ 1895 кв. м.; 

- нива с идентификатор 67547.12.41 с площ 681 кв. м.; 

- нива с идентификатор 67547.12.58 с площ 235 кв. м.; 

- нива с идентификатор 67547.16.32 с площ 318 кв. м.; 

- нива с идентификатор 67547.16.33 с площ 582 кв. м.; 

- нива с идентификатор 67547.17.1 с площ 9005 кв. м.; 

- нива с идентификатор 67547.17.34 с площ 757 кв. м.; 

- нива с идентификатор 67547.21.37 с площ 647 кв. м.; 

- нива с идентификатор 67547.26.16 с площ 713 кв. м.; 

- нива с идентификатор 67547.4.20 с площ 569 кв. м.; 

- нива с идентификатор 67547.40.39 с площ 2833 кв. м.; 

- нива с идентификатор 67547.42.245 с площ 6424 кв. м.; 

- нива с идентификатор 67547.44.34 с площ 582 кв. м.; 

- нива с идентификатор 67547.48.3 с площ 5871 кв. м.; 

- нива с идентификатор 67547.5.13 с площ 1720 кв. м.; 

- нива с идентификатор 67547.5.20 с площ 651 кв. м.; 

- нива с идентификатор 67547.5.23 с площ 640 кв. м.; 
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- нива с идентификатор 67547.5.83 с площ 826 кв. м.; 

- нива с идентификатор 67547.5.39 с площ 1694 кв. м.; 

- нива с идентификатор 67547.61.226 с площ 1516 кв. м.; 

- нива с идентификатор 67547.7.23 с площ 2403 кв. м.; 

- нива с идентификатор 67547.7.48 с площ 1334 кв. м.; 

- нива с идентификатор 67547.8.25 с площ 565 кв. м.. 

 

9.Землище на гр. Смолян: 

- нива с идентификатор 67653.112.43 с площ 286 кв. м.; 

- нива с идентификатор 67653.127.3 с площ 357 кв. м.; 

- нива с идентификатор 67653.128.2 с площ 597 кв. м.; 

- нива с идентификатор 67653.130.15 с площ 263 кв. м.; 

- нива с идентификатор 67653.135.48 с площ 149 кв. м.; 

- нива с идентификатор 67653.139.54 с площ 271 кв. м.; 

- нива с идентификатор 67653.139.64 с площ 276 кв. м.; 

- нива с идентификатор 67653.193.3 с площ 394 кв. м.; 

- нива с идентификатор 67653.199.25 с площ 907 кв. м.; 

- нива с идентификатор 67653.199.36 с площ 490 кв. м.; 

- нива с идентификатор 67653.2.180 с площ 1383 кв. м.; 

- нива с идентификатор 67653.2.429 с площ 216 кв. м.; 

- нива с идентификатор 67653.2.796 с площ 403 кв. м.; 

- нива с идентификатор 67653.2.797 с площ 234 кв. м.; 

- нива с идентификатор 67653.219.5 с площ 1015 кв. м.; 

- нива с идентификатор 67653.222.27 с площ 1639 кв. м.; 

- нива с идентификатор 67653.223.37 с площ 2662 кв. м.; 

- нива с идентификатор 67653.223.40 с площ 1007 кв. м.; 

- нива с идентификатор 67653.223.44 с площ 1498 кв. м.; 

- нива с идентификатор 67653.228.8 с площ 1209 кв. м.; 

- нива с идентификатор 67653.300.465 с площ 143 кв. м.; 

- нива с идентификатор 67653.300.794 с площ 1134 кв. м.; 

- нива с идентификатор 67653.300.800 с площ 682 кв. м.; 

- нива с идентификатор 67653.410.10 с площ 662 кв. м.; 

- нива с идентификатор 67653.417.1 с площ 1039 кв. м.; 

- нива с идентификатор 67653.435.32 с площ 362 кв. м.; 

- нива с идентификатор 67653.48.45 с площ 398 кв. м.; 

- нива с идентификатор 67653.58.25 с площ 1012 кв. м.; 

- нива с идентификатор 67653.6.247 с площ 420 кв. м.; 

- нива с идентификатор 67653.73.17 с площ 513 кв. м.; 

- нива с идентификатор 67653.73.18 с площ 454 кв. м.; 

- нива с идентификатор 67653.90.27 с площ 2265 кв. м.; 

- нива с идентификатор 67653.92.15 с площ 661 кв. м.; 

- нива с идентификатор 67653.92.2 с площ 5983 кв. м.; 

- нива с идентификатор 67653.92.21 с площ 391 кв. м.; 

- нива с идентификатор 67653.93.10 с площ 640 кв. м.; 

- нива с идентификатор 67653.97.18 с площ 597 кв. м.; 

- нива с идентификатор 67653.97.21 с площ 180 кв. м.. 
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10.Землище на с. Солища: 

- нива с идентификатор 68000.12.11 с площ 392 кв. м.; 

- нива с идентификатор 68000.12.160 с площ 2519 кв. м.; 

- нива с идентификатор 68000.12.461 с площ 514 кв. м.; 

- нива с идентификатор 68000.13.112 с площ 289 кв. м.; 

- нива с идентификатор 68000.13.228 с площ 458 кв. м.; 

- нива с идентификатор 68000.13.362 с площ 271 кв. м.; 

- нива с идентификатор 68000.13.368 с площ 343 кв. м.; 

- нива с идентификатор 68000.15.54 с площ 168 кв. м.; 

- нива с идентификатор 68000.15.66 с площ 295 кв. м.; 

- нива с идентификатор 68000.9.401 с площ 137 кв. м.; 

- нива с идентификатор 68000.9.519 с площ 137 кв. м.. 

 

11.Землище на с. Търън: 

- нива с идентификатор 73777.1.152 с площ 1826 кв. м.; 

- нива с идентификатор 73777.1.338 с площ 751 кв. м.; 

- нива с идентификатор 73777.1.354 с площ 1784 кв. м.; 

- нива с идентификатор 73777.1.359 с площ 185 кв. м.; 

- нива с идентификатор 73777.1.391 с площ 463 кв. м.; 

- нива с идентификатор 73777.1.530 с площ 373 кв. м.; 

- нива с идентификатор 73777.1.602 с площ 127 кв. м.; 

- нива с идентификатор 73777.1.99 с площ 891 кв. м.; 

- нива с идентификатор 73777.2.174 с площ 1587 кв. м.; 

- нива с идентификатор 73777.2.708 с площ 1056 кв. м.; 

- нива с идентификатор 73777.2.804 с площ 955 кв. м.; 

- нива с идентификатор 73777.3.160 с площ 1501 кв. м.. 

 

12.Землище на с. Широка лъка: 

- нива с идентификатор 83274.1.14 с площ 468 кв. м.; 

- нива с идентификатор 83274.1.956 с площ 270 кв. м.; 

- нива с идентификатор 83274.1.960 с площ 345 кв. м.; 

- нива с идентификатор 83274.12.814 с площ 350 кв. м.; 

- нива с идентификатор 83274.12.815 с площ 111 кв. м.; 

- нива с идентификатор 83274.12.1217 с площ 5743 кв. м.; 

- нива с идентификатор 83274.2.857 с площ 297 кв. м.; 

- нива с идентификатор 83274.20.37 с площ 1069 кв. м.; 

- нива с идентификатор 83274.22.39 с площ 1607 кв. м.; 

- нива с идентификатор 83274.22.40 с площ 1298 кв. м.; 

- нива с идентификатор 83274.24.25 с площ 463 кв. м.; 

- нива с идентификатор 83274.24.176 с площ 1317 кв. м.; 

- нива с идентификатор 83274.25.273 с площ 1609 кв. м.; 

- нива с идентификатор 83274.25.305 с площ 154 кв. м.; 

- нива с идентификатор 83274.25.306 с площ 147 кв. м.; 

- нива с идентификатор 83274.28.1015 с площ 3534 кв. м.; 

- нива с идентификатор 83274.35.794 с площ 196 кв. м.; 
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- нива с идентификатор 83274.35.796 с площ 471 кв. м.; 

- нива с идентификатор 83274.35.797 с площ 474 кв. м.; 

- нива с идентификатор 83274.5.1260 с площ 1141 кв. м.; 

- нива с идентификатор 83274.5.1262 с площ 349 кв. м.; 

- нива с идентификатор 83274.5.1266 с площ 338 кв. м.; 

- нива с идентификатор 83274.5.1267 с площ 334 кв. м.; 

- нива с идентификатор 83274.5.1268 с площ 1222 кв. м.; 

- нива с идентификатор 83274.810.10 с площ 20956 кв. м.; 

- нива с идентификатор 83274.810.19 с площ 43208 кв. м.; 

- нива с идентификатор 83274.810.4 с площ 6492 кв. м.; 

- нива с идентификатор 83274.810.7 с площ 3500 кв. м.; 

- нива с идентификатор 83274.820.136 с площ 1917 кв. м.; 

- нива с идентификатор 83274.820.88 с площ 36625 кв. м.; 

- нива с идентификатор 83274.827.421 с площ 3029 кв. м.; 

- нива с идентификатор 83274.841.86 с площ 396 кв. м.; 

- нива с идентификатор 83274.849.120 с площ 22759 кв. м.; 

- нива с идентификатор 83274.849.121 с площ 6102 кв. м.; 

- нива с идентификатор 83274.849.759 с площ 11051 кв. м.; 

- нива с идентификатор 83274.849.761 с площ 1112 кв. м.; 

  - нива с идентификатор 83274.851.518 с площ 61932 кв. м.; 

- нива с идентификатор 83274.860.105 с площ 206 кв. м.; 

- нива с идентификатор 83274.861.897 с площ 134 кв. м.; 

- нива с идентификатор 83274.861.910 с площ 369 кв. м.. 

 

13.Землище на с. Бориково: 

- нива с идентификатор 05414.1.100 с площ 1199 кв. м.; 

- нива с идентификатор 05414.1.103 с площ 2121 кв. м.; 

- нива с идентификатор 05414.1.119 с площ 686 кв. м.; 

- нива с идентификатор 05414.1.124 с площ 2522 кв. м.; 

- нива с идентификатор 05414.32.4 с площ 1094 кв. м.; 

- нива с идентификатор 05414.1.289 с площ 948 кв. м.; 

- нива с идентификатор 05414.1.7 с площ 1215 кв. м.; 

- нива с идентификатор 05414.2.45 с площ 1491 кв. м.; 

- нива с идентификатор 05414.3.390 с площ 7105 кв. м.; 

- нива с идентификатор 05414.3.392 с площ 1051 кв. м.; 

- нива с идентификатор 05414.3.394 с площ 1611 кв. м.; 

- нива с идентификатор 05414.3.67 с площ 612 кв. м.; 

- нива с идентификатор 05414.3.111 с площ 433 кв. м.; 

- нива с идентификатор 05414.3.167 с площ 405 кв. м.; 

- нива с идентификатор 05414.3.241 с площ 9286 кв. м.; 

- нива с идентификатор 05414.3.325 с площ 478 кв. м.; 

- нива с идентификатор 05414.3.340 с площ 2059 кв. м.; 

- нива с идентификатор 05414.3.342 с площ 290 кв. м.; 

- нива с идентификатор 05414.5.53 с площ 2716 кв. м.; 

- нива с идентификатор 05414.5.388 с площ 1059 кв. м.; 

- нива с идентификатор 05414.5.401 с площ 2518 кв. м.. 
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14.Землище на с. Горово: 

- нива с идентификатор 17052.1.214 с площ 1568 кв. м.; 

- нива с идентификатор 17052.1.472 с площ 523 кв. м.; 

- нива с идентификатор 17052.1.473 с площ 1342 кв. м.; 

- нива с идентификатор 17052.3.218 с площ 1156 кв. м.; 

- нива с идентификатор 17052.3.221 с площ 1762 кв. м.; 

- нива с идентификатор 17052.1.100 с площ 1497 кв. м.; 

- нива с идентификатор 17052.1.176 с площ 972 кв. м.; 

- нива с идентификатор 17052.1.182 с площ 1120 кв. м.; 

- нива с идентификатор 17052.1.207 с площ 1623 кв. м.; 

- нива с идентификатор 17052.3.50 с площ 6213 кв. м.; 

- нива с идентификатор 17052.3.53 с площ 10836 кв. м.. 

 

15.Землище на с. Могилица: 

- нива с идентификатор 48814.2.176 с площ 274 кв. м.; 

- нива с идентификатор 48814.2.207 с площ 601 кв. м.; 

- нива с идентификатор 48814.3.350 с площ 1477 кв. м.; 

- нива с идентификатор 48814.5.81 с площ 996 кв. м.. 

 

16.Землище на с. Сивино: 

- нива с идентификатор 66384.1.1032 с площ 1310 кв. м.; 

- нива с идентификатор 66384.1.1161 с площ 279 кв. м.; 

- нива с идентификатор 66384.1.1163 с площ 580 кв. м.; 

- нива с идентификатор 66384.1.1164 с площ 534 кв. м.; 

- нива с идентификатор 66384.1.1166 с площ 311 кв. м.; 

- нива с идентификатор 66384.1.1168 с площ 562 кв. м.; 

- нива с идентификатор 66384.3.397 с площ 1199 кв. м.; 

- нива с идентификатор 66384.3.399 с площ 1768 кв. м.; 

- нива с идентификатор 66384.3.442 с площ 2751 кв. м.; 

- нива с идентификатор 66384.1.862 с площ 585 кв. м.; 

- нива с идентификатор 66384.2.962 с площ 1386 кв. м.; 

- нива с идентификатор 66384.2.965 с площ 758 кв. м.; 

- нива с идентификатор 66384.7.22 с площ 515 кв. м.. 

 

17.Землище на с. Чокманово: 

- нива с идентификатор 57282.3.225 с площ 1968 кв. м.;   

- нива с идентификатор 57282.3.400 с площ 846 кв. м.;   

- нива с идентификатор 57282.3.71 с площ 1596 кв. м.;   

- нива с идентификатор 57282.3.113 с площ 629 кв. м.;   

- нива с идентификатор 57282.6.125 с площ 1688 кв. м.;   

- нива с идентификатор 57282.6.132 с площ 955 кв. м.;   

- нива с идентификатор 57282.6.133 с площ 1064 кв. м.;   

- нива с идентификатор 57282.6.212 с площ 1200 кв. м..  
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 ІІ. Упълномощава Кмета на Община Смолян да сключи договори за отдаване, със 

срок до 10 години със спечелилите търговете. 

 

ПО ТРИДЕСЕТ И ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Предоставяне на 

общински поземлен фонд на основание § 27, ал. 2, т. 1 от Преходните и 

заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за 

собствеността и ползването на земеделските земи /ЗИДЗСПЗЗ/. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

ДАНЧО КИРЯКОВ: 31-ва точка от дневния ред, колеги. Г-н кмете, имате ли нещо да 

добавите по общинския поземлен фонд, който ще предоставяме? 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Не, няма какво да добавя. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Уважаеми колеги, имате думата. Не виждам желаещи. Предлагам 

да прекратим разискванията. Който е „за“, моля да гласува. 

ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 22, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: 22 „за“, прекратяваме разискванията, без „против“ и 

„въздържали се“. Явно гласуване, колеги. Който е „за“ приемане решенията в 

докладната записка, да гласува. 

ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 23, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: С 23 „за“, без „против“ и „въздържали се“ се приема докладната 

записка.  

 

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

Община Смолян – НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ, чл.21, ал. 1, т. 8 и ал. 2  от 

Закона за местното самоуправление и местната  администрация, §27, ал. 2, т. 1 от 

Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на 

Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 1015 

 
        І.1.Дава съгласие, поземлен имот с идентификатор 17052.1.50, с площ 17861 кв. 

м. местност „Барчинката“, трайно предназначение на територията – земеделска,  

начин на трайно ползване – ливада, находящ се в землището на с. Горово, общ. 

Смолян, да бъде предоставен на Общинска служба по земеделие – Смолян за 

постановяване на решение за възстановяване правото на собственост на наследници 

на И.С.О. 

       І.2.Дава съгласие, поземлен имот с проектен идентификатор 17052.1.1000, с площ 

7999 кв. м. местност „Дедьово“, трайно предназначение на територията – земеделска,  

начин на трайно ползване – ливада, находящ се в землището на с. Горово, общ. 

Смолян, да бъде предоставен на Общинска служба по земеделие – Смолян за 

постановяване на решение за възстановяване правото на собственост на наследници 

на И.С.О. 

        ІІ.1.Дава съгласие, поземлен имот с идентификатор 05414.2.405, с площ 802 кв. 

м. местност „Авлията“, трайно предназначение на територията – земеделска,  начин 

на трайно ползване – изоставена ливада, находящ се в землището на с. Бориково, общ. 
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Смолян, да бъде предоставен на Общинска служба по земеделие – Смолян за 

постановяване на решение за възстановяване правото на собственост на наследници 

на Е.А.Ф.  

         ІІ.2. Дава съгласие, поземлен имот с идентификатор 05414.2.407, с площ 714 кв. 

м. местност „Авлията“, трайно предназначение на територията – земеделска,  начин 

на трайно ползване – изоставена ливада, находящ се в землището на с. Бориково, общ. 

Смолян, да бъде предоставен на Общинска служба по земеделие – Смолян за 

постановяване на решение за възстановяване правото на собственост на наследници 

на Е.А.Ф. 

         ІІ.3. Дава съгласие, поземлен имот с идентификатор 05414.2.403, с площ 955 кв. 

м. местност „Авлията“ ,трайно предназначение на територията – земеделска,  начин 

на трайно ползване – изоставена ливада, находящ се в землището на с. Бориково, общ. 

Смолян, да бъде предоставен на Общинска служба по земеделие – Смолян за 

постановяване на решение за възстановяване правото на собственост на наследници 

на Е.А.Ф.  

         ІІ.4. Дава съгласие, поземлен имот с идентификатор 05414.2.408, с площ 3858 кв. 

м. местност „Далот“ ,трайно предназначение на територията – земеделска,  начин на 

трайно ползване – пасище, находящ се в землището на с. Бориково, общ. Смолян, да 

бъде предоставен на Общинска служба по земеделие – Смолян за постановяване на 

решение за възстановяване правото на собственост на наследници на Е.А.Ф. 

 

ПО ТРИДЕСЕТ И ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Предприемане на мерки 

по овладяване на популацията на безстопанствените кучета в Община Смолян и 

настаняване във временен приют. 

ДОКЛАДВА:  Анастас Караджов – общински съветник 

 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Докладна записка от общински съветници от КРОС. Точка № 32. 

Вероятно г-н Хаджихристев ще я представи. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Пише в докладната Караджов. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Така ли пише? Къде докладва Караджов? А, добре, добре. 

Извинявам се. Г-н Караджов, ако имате нещо да добавите по докладната записка? 

АНАСТАС КАРАДЖОВ: Имам, да. След разглеждане в комисиите по точка 3 от 

проекта за решение „Възлага на кмета на община Смолян да проведе уточняващи 

разговори и да сключи договор ...“, махаме фондация „Четири лапи“, „… с фирма, 

предоставяща услугите кастриране и обезпаразитяване на безстопанствени кучета в 

мобилна лаборатория“. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: То имаме договор. 

АНАСТАС КАРАДЖОВ: И точка 4 „Възлага на кмета при изготвяне на общинския 

бюджет за 2019-та да заложи разходите. Това отпада и точка 4 става „След сключване 

на договора, преразглеждане на бюджета и включване… 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Ще помоля тези допълнения да ми ги дадете дори и на ръка в 

писмен вид, да ги изчета заради протокола, за да може да бъде коректно съставено, 

защото да не гласуваме нещо, което е… 

АНАСТАС КАРАДЖОВ: Има ги в комисиите постъпили. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Комисията си е комисия. Предложенията тука такива всички 

трябва да бъдат писмени. Комисията всичко може да е казала. Напишете ги на ръка, 
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съвсем елементарно е. Докато дискутираме по другите въпроси, с другите колеги, вие 

ще ги напишете на ръка. Не е необходимо да печатате сега в момента, но за в бъдеще 

просто да знаете. Заповядайте, г-н Кръстанов! Има да зададе въпрос. 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря, г-н председателю! Г-н кмете, аз обикновено не 

питам, не защото знам доста неща, но тука с кучетата въпросът има нещо много 

съществено като момент. Каква е критичната, какво е критичното число на броя? 

Какъв е критичният брой на безстопанствените кучета като популация, над който вече 

според вас и според Общинска администрация се създава проблем за гражданството? 

Аз мисля, че сме минали този критичен брой и в трите квартала на Смолян. Просто 

накъдето и да се обърнеш, общо взето и на Новия център, особено тука улиците над 

Общината към детския комплекс и културния комплекс отгоре и на Стария център, 

почти навсякъде се виждат кучета. То дали ще ги прибираме, дали ще ги правим 

нещо? Не прави добро впечатление в един град като нашия, който безспорно е 

туристически център, с толкова голям брой. То че ще ги има, ще ги има. Явно не 

може да справим с тях.  

ДАНЧО КИРЯКОВ: И аз имам въпрос. Да се сключи договор се възлага на кмета, как 

така? Директно ли? Без процедура? Това малко ми се струва неясно. Може би аз не 

съм разбрал нещо. Г-жо Гаджева, вие въпрос ли имате или? 

ЕКАТЕРИНА ГАДЖЕВА: Изказване. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: А, добре. Защото иначе на един път да отговори г-н Караджов. 

АНАСТАС КАРАДЖОВ: Обикновено гледаме да сме последователни, затова преди 

да внесем тази докладна сме провели среща с фондация „Четири лапи“. Фондация 

„Четири лапи“ е единствената такава организация на територията на страната, която 

има мобилна лаборатория. Която не изисква нищо друго от Община Смолян, освен да 

предостави терен и да заплати режийните на екипа. Толкова! Фондация „Четири 

лапи“ е единствената организация, която с минимални средства може да ни помогне 

да се справим с проблема. Не знам каква е причината досега да не са се водили такива 

разговори или да не се е стигнало до разбиране с тях, но това, което г-н кмета на 

Община Смолян, за да дойдат „Четири лапи“ в Смолян и да решат този проблем, е да 

седнат на една маса и да водят преговори. Като пак казвам, разходите ще са в пъти по-

ниски, а резултатите ще са в пъти по-големи. Цялата страна има такава практика, 

Смолян и Хасково, ако не се лъжа, не знам по какви причини, сме отказали тази 

помощ. За да бъдем включени в календара на „Четири лапи“, единственото, което се 

изисква от тях е да им платим режийните на екип от 5 човека.  

ДАНЧО КИРЯКОВ: Ясно, но аз не знам колко са тези режийни и така нататък. Затова 

задавам въпроса. Какви ще бъдат разходите? Няма ли да има търг? Много ме е страх 

от такива единствени, които имат само те лаборатория. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Г-н Киряков, хубаво, че се говори на микрофон. Значи 

даваме 30 хиляди лева. КРОС няма нужда ние с тях. Вие се заемате с „Четири лапи“, 

30 хиляди чета тука, и проблемът е решен. И паметник ще ви направя. И паметник, за 

30 хиляди лева ако решите проблема. Паметник ще ви направя лично аз. Ама 

нормално ли е това в докладната да пише „кметът да сключи договор с еди-коя си 

фирма“? След това 10 хиляди лева за изграждане на приют. Абе, г-н Кръстанов, нека 

да гледаме сериозно. Не може да го проектираме за 10 хиляди. Ще изградим за 10 

хиляди лева, просто аз не знам как да коментирам, честно казано! Ако г-н Караджов 
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си седи зад думите, че решаването на проблема струва тези пари… Стои си. Добре, 

дайте да гласуваме! 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Чакайте сега! Има още желаещи за изказване. Тука гледам 

вдигат ръце. Добре, ще гласуваме, да. 

САЛИХ АРШИНСКИ: Уважаеми г-н председател, в Комисията по законност и ред, 

мисля, че беше,  трябваше да дадете думата на г-н Хаджихристев, дискутирахме тази 

докладна и приехме изменение на докладната като проект за решение, което ще 

зачета. Ако г-н Хаджихристев няма нищо против. Може да гледате оригиналът на 

докладната и това, което се предлага като промени. 1. Възлага на Кмета на Община 

Смолян да изработи /актуализира/ Програма и План за овладяване популацията на 

безстопанствените кучета.  

ДАНЧО КИРЯКОВ: Това си е същото. 

САЛИХ АРШИНСКИ: О′кей! 2. Възлага на Кмета на Община Смолян да определи 

общински терен с подходяща сграда, извън населените места, за изграждане на приют 

за настаняване на кастрирани и обезпаразитени кучета до намиране на собственик или 

за доживотно отглеждане.  

ДАНЧО КИРЯКОВ: Така. Това е същото. 

САЛИХ АРШИНСКИ: О′кей! 3. Възлага на Кмета на Община Смолян да проведе 

уточняващи разговори с организации, предоставящи услугата „кастриране и 

обезпаразитяване на безстопанствени кучета на територията на общината“. Защото, аз 

съм убеден, че не е целенасочено лобистко „Четири лапи“, пет пръсти и други. Има 

много други организации, нека да бъдат поканени всички, да се разговаря с всички и 

да видим кой какво предлага. Това беше приетото изменение. И четвърто, възлага на 

Кмета на Община Смолян при изпълнение на горепосочените точки, да внесе 

актуализация на бюджета за тяхното реализиране. Без да направим проучване, 

консултации и така насетне, няма как да знаем колко струва цялото това нещо. Това 

беше в комисията. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Дай да отговоря. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Това е на комисията, така ли? 

САЛИХ АРШИНСКИ: Г-н Хаджихристев е тук, може да потвърди. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Г-н Хаджихристев беше вдигнал ръка след това. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Да отговоря на това, което прочете г-н Аршински. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: ДА. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: По първа точка. Общинският план се разработва след 

приемането на Национален план. Той поставя задачите, мерките и се изготвя 

общински. Така че с приемане на Националния ще приемем и Общински. Второ. 

Наистина беше хубаво кметовете на селата да бяха тука. Ако някой има сграда, 

подходяща в неговото село, да беше казал. Ако някое село е готово тази услуга да я 

направим… Предлагайте, аз съм отворен за предложения! И третото. В момента 

имаме договор с организация, която кастрира, обезпаразитява кучетата. Това е 

ветеринарен лекар, тука в Смолян. Така че просто затова става въпрос. Няма как 

единствената организация в България, работеща безплатно, да иска и ние да й 

откажем. Защото пак, както и одеве. Дайте документа бе! Къде са предлагали „Четири 

лапи“ и ние сме отказали? Един път е имало среща, може би 2012, 2013-та. Изобщо не 

е било говорено с тях за такива конкретни неща. Те предложиха еднократно да дойдат 

в града, да направят някаква демонстрация. Никога не е имало предложения от 
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„Четири лапи“, защото все пак сме сериозни хора. Дайте да покажат кога са 

изпратили предложение, което ние сме отказали. Иначе всичко друго е фолклор. 

Както и това, че един приют струва 10 хиляди лева. Няма и за проектиране може би 

да стигнат. Не говорим за терен, не говорим за строителство. И да не говорим след 

това за издръжка на приюта. Само за проектирането не вярвам, че 10 хиляди ще 

стигнат. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Твърдо няма да стигнат, защото аз на времето съм плащал проект 

за кучешки приют и знам много добре. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Но все пак, който гледа телевизия ще каже, виж, проблемът 

се решава с 10 хиляди лева, а пък тази община не ще да даде 10 хиляди лева. Така ще 

останат с впечатление хората. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Г-н Хаджихристев, имате думата. След това г-жа Гаджева. 

КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: Първо, ще започна с това, че паметник се прави на успял 

политик или държавник. Ще видим по-нататък на кой ще направят паметник. Да 

внеса малко яснота. Значи ние сме записали в докладната записка „Четири лапи“, 

защото сме говорили такива разговори с тях. Съгласен съм с предложението на г-н 

Аршински да не се упоменава „Четири лапи“. Затова се внася предложение за 

промяна. Нека да е организация, която извършва подобна дейност. Понеже г-н 

Киряков каза, аз не разбирам как ще сключите така договор без търг. Искам да 

попитам имало ли е търг с „Анимъл вижън“ и 2018-та година, когато е сключен 

следващият договор със смолянски лекар?  

(Реплика на Екатерина Гаджева, от място / Не се чува.) 

КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: Значи отпада тази нападка срещу КРОС. Отпадна вече. 

Защото казвате „Аз не мога да разбера как така без търг?“  

ДАНЧО КИРЯКОВ: Няма нападка. Аз просто питам. 

КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: След това фондация „Четири лапи“ не е фирма. Тя е 

неправителствена организация. Разбирам, че много запознати има. И защото слушам 

същите думи, каквито каза кмета, от г-жа Чолакова ги слушах на комисията, как 10 

хиляди лева нямали да стигнат за проектиране на приют. За какъв приют смятате вие, 

че става въпрос? 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Тука пише, чета дословно, „10 хиляди лева за изграждане на 

приют за животни“. За изграждане. 

КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: За какъв приют? 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Че то има само един в закона. 

КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: Не е само един. Ето, тук вече ви хванахме неподготвени. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Колко има? 

КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: Значи едно е приют, в който се извършва настаняване, 

кастриране, обезпаразитяване и т. н., където трябва да отлежи кучето 3 дена и след 

това да бъде върнато на място. Прочетете чл. 55 от Закона за защита на животните. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Да, да. 

КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: Там пише „след блокиране на раждаемостта на 

безстопанствените кучета, община или неправителствена организация може да 

изгради приют за намиране на стопанин или за доживотно отглеждане на животното“. 

Това е съвсем друго нещо. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Колко квадрата на животно пише там? 

КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: Вие ме изпитвате сега в момента. 



Протокол № 46/17.12.2018 г. 

  

118 
 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Не, не. Защото става въпрос за 6 кв. м. на животно. 

КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: Така.  

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Слушам. 

КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: Когато си преброите кучетата в смолянската община, ще 

прецените какъв ви трябва. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Колко декара ще е приюта. 

КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: Колко декара. Така че остава да се ползва стария приют с 

едно заграждане на определена площ, в която могат тези кучета да стоят и да живеят. 

Затова, че сме предложили и затова ние приехме също, както предложи г-н 

Аршински, по четвърта точка след изпълнение на трите точки, при необходимост да 

се актуализира бюджета и да се отпуснат средства за изграждане на този приют. 

Отказали сме се от тези 30 хиляди лева. Защо сме сложили 30 хиляди лева? Май 

колежките не четат отзад. В скобите има още 20 хиляди лева. Да, но ако мислите, че 

съществуващият приют с една ограда за 10 хиляди не може да стане, първоначално за 

100 кучета? Ние се мъчим по някакъв начин да подкараме тази идея, да почнем да 

ограничаваме популацията на кучета. Управляващите ни казват как не може да стане. 

Защо не може да стане, колко било трудно. В същото време, да попитам аз, за 5 

години са похарчени  60 хиляди лева. И са кастрирани 300 кучета. Аз в града не знам 

да има повече от 180-200 кучета. Къде са тези 300 кастрирани кучета? Защо 

продължават да раждат? Виждали ли сте куче с марка? 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Над 1 000 са. 

КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: Още по-лошо. Ако са над 1 000, още по-лошо. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Така е. Над 1 000 са. 300 кучета няма да ги усетим тука. 

КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: Така че предлагаме я тази идея. Ако сте съгласни, да я 

започнете, добре дошли! Ние сме съгласни. Ако сте съгласни, почнете. Може с 10, с 

20. Нека да покажем на обществото, че започваме нещо да работим по този сериозен 

проблем. Навсякъде, където правим срещи, първо се започва с кучетата.  

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: И все пак. Моето предложение не го коментира никой. Нека 

даде Общината от бюджета 10 хиляди на КРОС и да направят един приют. 

КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: Пак казвам, това е наше предложение. Ако мислите, че 

ние можем да се справим… 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Щом го казвате, съм убеден че не говорите на… 

КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: Но ще го направим когато му дойде времето. Когато 

изградят вашият паметник и тогава ние около него ще изградим приют. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Г-н Хаджихристев, аз само искам да направя едно уточнение. Аз 

казах, че 10 хиляди лева няма да стигнат за проектиране, защото този приют, колкото 

и елементарен да бъде, той трябва да бъде узаконен съгласно изискванията на ЗУТ. И 

заради тези изисквания на ЗУТ аз ви казвам, че няма да стигнат тези 10 хиляди лева. 

Затова става въпрос. Иначе напълно приветствам идеята да се направи скромен 

първоначално, да започне нещо да се прави все пак. Дори и да не е за 100 кучета, дори 

и да е за 20. Но изискванията, които ги има, изискванията, които ги има за такава 

сграда, изискват да се узакони. Ние сме община, не може да си направим така в двора 

да заградим и да вкараме 20 кучета. Не може, защото трябва да спазим Закона. 

Защото трябва да спазим Закона. Вие разбирате ли, че ще дойде пожарникарят и ще 

иска автоматична клетка, автоматични врати да се отварят? С това съм се разправял, с 

пожарникари 2 месеца. Ами сега! Аз ви казвам, това става на архитектурен съвет. 
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Пожарникарят иска автоматично отваряне, ако се запали приюта, да могат да излезнат 

кучетата. Така че затова ви казвам. Узаконяването може би да струва повече, ако 

намерим готова сграда. В този смисъл. Не че нещо ви осмивам или ви се 

възпротивявам на идеята. Напротив! Както е известно, първият приют съм го 

направил аз в Смолян. И кучетата изчезнаха. 2300 кучета са хванали в Смолян тогава. 

(Димитър Кръстанов, от място: Процедура.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Заповядайте! 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Уважаеми г-н кмете, връщате дебата точно 20 години 

назад. Първите ни стълкновения с вас бяха през 1999 година по въпроса с кучетата. 

Преди градския транспорт. Говоря за г-н председателя. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: А, защото ние с вас никога сме нямали. 

(Смях в залата.) 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Нямали сме, разбира се. Г-н Киряков, първите ни прения в 

тази зала тука бяха преди 20 години. Г-н Мелемов е единственият специалист. Аз 

затова си мълча. Затова питам колко броя са, какво ще ги правим. Нищо друго. Но с  

вас тогава, моята теза беше да отделим малко повечко внимание на децата, от колкото 

на кучетата. Ако си спомняте. И други работи имаше, но наистина, тогава беше 

направен първият приют. И по едно време като почнахме с малко, той стана толкоз 

скъп, че косите ни се изправиха. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: 220 хиляди лева тогава. Аз помня цифрата. 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Не коментираме защо, как, какви, как се оскъпи и така 

нататък. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: На готова сграда. 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Аз обаче моля едно нещо да се разбере. Вие носите 

отговорността за решаването на този проблем. Даже колегите тука се опитваме да 

дадем някакво ускорение на този процес. Нещата станаха много по-сериозни от 

колкото бяха преди половин година. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Така е, г-н Кръстанов. И все пак аз смея да се обаждам. Ще 

ви разкажа, скоро беше, така че някой ще се зарадват много. Преди време Общината 

поискала езерата, две езера да станат общински. Стават. Скоро ми направиха акт и ме 

глобиха 1 000 лева, защото не сме ремонтирали езерата. Ремонтът на едно езеро е към 

2 милиона лева. От къде да ги намеря? 

(Димитър Кръстанов, от място: Нали ги прехвърлихме на държавата?) 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Преди това ме глобиха. Още не сме ги прехвърлили. И преди 

това ме глобиха, защото не сме ги ремонтирали. Какво сега? Аз да обясня от къде да 

намерим 2 милиона лева за едно езеро. Обаче сега ще послушаме г-н Караджов, ще 

дойдат и ще ме глобят. Защото ти си направил приют за 10 хиляди лева, пък там има 6 

квадрата на куче, с такива условия, с такива работници и ще стане… 

(Димитър Кръстанов, от място: Предлагайте как да го решаваме.) 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Сега ще има Национална програма, ще приемем Общинска и 

ще го решаваме. 

(Димитър Кръстанов, от място: Не може подобна програма да се решава от горе 

надолу.) 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: И в момента хващаме кучета агресивни, кастрират ги, 

чипират ги, обезпаразитяват ги и ги връщаме на същото място. Това е законът.  
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(Михаил Генчев, от място: Този мозък, който измисли премахване на евтаназията, 

да дойде тука да го питаме какво да правим.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Да се надяваме, че този приют ще стане, който искат КРОС и да 

няма да се смени пак закона, защото ако някой промени закона, пак трети приют ще 

правим и така. Г-н Сабрутев, г-н Василев, г-н Безергянов. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: И Катя Гаджева. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: А, да. Извинявайте! Да дадем път на дамата. От одеве вдига 

ръчичката. 

ЕКАТЕРИНА ГАДЖЕВА: Няма проблем. Нека, нека се изкаже. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Добре. 

СТЕФАН САБРУТЕВ: Значи мислех да е в друг аспект изказването ми, но ще започна 

отзад напред. С това, което каза г-н кмета като пример, езерата. Вие проверявали ли 

сте, ако направим този приют в стария, колко ще ви глобят? Ако е за 1 000 лева, дайте 

да го правим. Ще съберем общинските съветници, един месец няма да вземаме пари, 

ще ви платим глобата. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Добра идея. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: В стария не може.  

СТЕФАН САБРУТЕВ: Ще ви глобят 1 000 лева, ние плащаме и приключваме. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Не, не. В рамките на града не става. 

СТЕФАН САБРУТЕВ: По-сериозно да го кажа. Преди 7 години, когато станахте кмет, 

в едно бях сигурен, че ще решите проблемът с бездомните кучета, защото това е 

вашата първа специалност. Уви, от както сте кмет, вие го задълбочихте. Значи най-

малкото може да преброим колко са кучетата и да се вземат мерки. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Вие някаква статистика... 

СТЕФАН САБРУТЕВ: Не, нямам статистика. Вие управлявате общината. Ако я 

управлявах аз, нямаше да има едно куче на пътя, но това е друг въпрос. Така. 1 000 

лева глоба щях да ги жертвам и кучетата щяха да са там. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Както каза г-н Валери Симеонов, ако стана министър за един 

ден, няма да има никакви стачки. Нали така? 

СТЕФАН САБРУТЕВ: Валери Симеонов е от вашите хора там, заедно копаете и 

оправяте проблемите на държавата. Аз съвсем сериозно го казвам. Това е вашата 

основна специалност, ако не бъркам.  

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Да, да. 

СТЕФАН САБРУТЕВ: И мислех, че ще бъдете малко по-креативен и иновативен и 

щяхте да измислите нещо по-така за тази община. Сега аз не съм специалист, но за 7 

години не можахме да преброим кучетата, камо ли да ги ограничим. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Само пояснение да направя. 

СТЕФАН САБРУТЕВ: Не ме прекъсвайте. След това може да говорите достатъчно. 

Аз предлагам да подкрепим колегата. Да дадем шанс да маркирате и съответно да 

преброим колко са кучетата и на нарочна сесия да вземем да го решим този проблем, 

защото той е много сериозен. Тука може много да си говорим, да се шегуваме, да си 

разказваме вицове кой, кога и какво бил, но проблемът е съвсем сериозен. Тука има 

подписки на граждани. Почти във всеки квартал има такива глутници. И мисля, че 7 

години са достатъчно време. Дайте го решим. Вземете мерки. Вие сте специалист, аз 

няма да ви давам мерки в тази област. Благодаря! 
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НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Само едно уточнение. Значи аз ако бях хуманен лекар, щях 

да реша проблема с болницата. Щях да излекувам хората. Това ли ми предлагате? 

Нещо не мога да разбера точно каква е връзката между моята професия и проблемът с 

кучетата. Те не са болни. Ако трябва да лекуваме куче, да. Ама нещо не ми се връзва 

и не мога да разбера каква ви е интимната мисъл. Какво предлагате точно? Става 

въпрос, ако следвам логиката, ако съм хуманен лекар, щях да реша с болните в 

болницата проблема.  

(Стефан Сабрутев, от място: Вие имате образованието.) 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Аз го имам. Въпросът е, че в рамките на закона това може да 

се прави. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Г-жа Гаджева, най-после, заповядайте! 

ЕКАТЕРИНА ГАДЖЕВА: Уважаеми г-н кмет, уважаеми г-н председател, колеги! 

Вече кметове на населени места няма, което е обяснимо толкова часа по-късно. Не 

издържаха. А ние стоим, защото знаем, че тази точка е важна, както ни подсети г-н 

Хаджихристев още при гласуването на дневния ред. Извън всякакво съмнение, тази 

точка е безкрайно важна не само в регионален, но и в национален план. Защото 

каквото и да си говорим, този въпрос никъде не е решен. Ако се реши някъде 

частично, веднага от съседна община добронамерено му прехвърлят няколко кучета. 

Лично моето мнение е, че при нас се случват подобни неща, защото виждате, че броя 

на кучетата, това, което коментирате, че се карат и от села, карат се и от съседни 

общини. Многократно е казвано, хващани са включително и с чужди ушни марки 

кучета, което е ясно, че са докарани от някъде. По отношение на докладната, много се 

надявах да ни бъде предложено сериозно решение на проблема, защото проблемът е 

важен. Но е твърде хубаво, за да е вярно. Още при не много задълбочен прочит се 

вижда. По отношение на „Четири лапи“ – прекрасна фондация, с много сериозен опит 

именно при четириноги, при кучета, включително и приют за мечки. Хора, с които 

доста сме работили. Но това, което гледах като 20 хиляди, което в последствие е 

отпаднало като цена, само за командировъчни, нощувки и дневни, спазвайки 

Наредбата за командировъчни, това са 50 лева нощувка и 2 по 20 дневни. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Това предложение на КРОС отпада, защото има корекция. 

ЕКАТЕРИНА ГАДЖЕВА: Аз просто искам да кажа какво се включва в 20 хиляди 

лева. В 20 хиляди лева имаме 220 човекодни. Какво правим? Някак си е несериозно. 

Какво правим тези 220 човекодни? Или ако екипът е от 5 души, са 44 дни на екип от 5 

души. Цитирана е мобилна лаборатория. Тука си позволявам да кажа, че вероятно 

имат предвид колегите амбулатория. Което е много различно. Защото лабораторията 

прави съвсем различни изследвания. Амбулаторията третира животните. Така че 

мобилна лаборатория може би да нямаме и амбулатория, но ние имаме няколко 

такива стационарни. И все един ветеринарен лекар с практика в града извършва тази 

услуга кастрация на кучета. Било то стопанисвани от граждани, било то улични. Така 

че, както прочетох във вашата докладна, аз не знаех, с кой е договорът на Общината, 

това е доктор Тиганев. Съответно лицето няма мобилна, защото има стационарна 

амбулатория в рамките на населеното място. Където може да осъществи услугата. 

Освен това тази цена от 20 хиляди е по-висока от цената, която е заплащана в 

годишен размер досега за кастриране. Първо, тази цена ние предложена без изобщо 

да има обосновка за какъв брой кучета става въпрос, защото може да се окаже, че са 

останали 50 некастрирани кучета. Нали освен това не са разделени на мъжко и 
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женско. Манипулацията е съвсем различна като цена. Много незадълбочено са 

хвърлени цените. По отношение законодателството. Първо, защо не може да бъде 

ползван стария приют? Законът за защита на животните още веднага в първите 

членове е посочено, че подобни приюти не могат да бъдат в границите на населено 

място. Значи един такъв за временно настаняване до осиновяване има в Елховец и 

толкова много проблеми и жалби. Може би за малко обекти в областта имаме. Това е 

лай, това е безпокойство, това са фекалии от кучета, които се изхвърлят на депо, 

където не им е мястото. И поредица от проблеми. Как стартира един обект чисто 

законодателно. Г-н Киряков, вие казвате по ЗУТ. Не само по ЗУТ. Този обект още 

преди да стартираш, ще отидат да го регистрират като животновъден обект. От там 

нататък ще дойдат по другите институции за становища. Ще му се иска ВиК, да се 

види къде ще се отведат тези отпадъчни води. Главният архитект ще трябва да издаде 

разрешително за строеж, дори и да е съществуваща сграда, която ще преустроим. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: И то за строеж извън регулация. Значи не мога да си представя 

как може да съм депутат и да гласувам такъв текст, ама…. 

ЕКАТЕРИНА ГАДЖЕВА: Именно. Това са поредица от актове. А освен това трябва 

да имаме и манипулационна. Един такъв приют изисква манипулационна. Изисква 

медицинско лице ветеринарен лекар на щат, изисква гледачи определен брой. Изисква 

храна. Значи много искрено се надявам да решим този въпрос много бързо. С 

областният управител е коментирано за подобен приют с няколко съседни общини. 

Тъй като този проблем не е само наш, независимо от опита да се изкара, че е 

смолянски проблем, а далеч не е смолянски. Идеята е да се изгради подобно 

заведение, тъй като е скъпо, за няколко общини. Надявам се да намери своя ход, 

защото това, което се случва, с отравянето на кучета, е недопустимо, не хуманно и 

всякакво. С риск да ме наречете и „зелена“, не ми струва във 21 век това да е 

решение. И още повече апелирам, постоянно се говори за агресивни кучета, за 

агресия на кучета, пускат се снимки. Не подценявам проблема, не искам, надявам се 

за неговото решение, но моля ви се, не създавайте такава агресия и в подрастващите и 

в децата, защото ние възпитаваме едно поколение. После гледаме как заляли кученце 

с бензин и го подпалили, как му отрязали лапите. Така възпитаваме децата, след това 

агресията прераства и по друга тема. Така че нека темата с агресията да е малко по-

умерена и да търсим решение, а не скандал и политика. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Г-н Хаджихристев, заповядайте! 

КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: Бях споменат от г-жа Гаджева. Аз и в национален мащаб 

виждам как управляващите се сблъскват с някакъв проблем почват да казват колко е 

сложно било да се реши този проблем, колко законодателни пречки. И винаги хвърлят 

вината на прежде управляващите и как е толкова сложно, колко пари. А в същото 

време се оказва, че те са в управлението 7, 8, 9 години, а не са започнали ей-толкова 

малко да започнат да го решават този проблем. Проблемът си остава. Обществото е 

постоянно стресирано от глутницата кучета и да, наистина е много жалко, когато 

видиш отровени или заляти кучета. Но какво излиза сега? Че ние трябва да пазим 

кучетата, които са безстопанствени, да се отнасяме добре към тях, а нахапаните хора, 

дори да ги крием по бюлетините и по вестниците, да не се пишат. Защото има и 

такива случаи. Относно амбулатория, лаборатория, да. Грешка може да съм направил. 

Благодаря за изясняването, но то е същото както вие бъркате криминология с 

криминалистика. Предполагам, че всеки се е сетил за какво става въпрос. И отново за 
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този приют. Говори се пак тук как е сложно, как трябва да има доктори, да има 

гледачи, че трябва да има амбулатория или лаборатория. Ние говорим по чл. 55, след 

като е премината всяка една манипулация с кучето и когато то е регистрирано, че е 

собственост на Община Смолян, то остава в този приют, на което се търси стопанин 

или за доживотно отглеждане. Това е в Закона за защита на животните, чл. 55. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Последно. Все пак никой не е управлявал предишни 

управляващи. Нямат нищо общо. Тука по-скоро, тази полемика, г-н Хаджихристев, от 

тия цифри, които сте написали, защото те показват, че въобще не сте наясно все пак 

какво. Даже и за такъв приют, който според мен няма в закона временен приют. Но 

даже и за това има изисквания, които 10 хиляди лева наистина няма как да покрият 

нищо от това. 

КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: Ама защо се хванахте за тези 10 хиляди лева? 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Ами вие защо сте ги писали? 

КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: Вие защо не предложихте 100 хиляди и да стане 

работата? 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Защото и 100 няма да стигнат. И след това въпросът… 

КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: Давайте ги тогава за футбола. За несъществуващ отбор, а 

недейте ги дава за проблем, който съществува. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Да де, ама защото това на вас ви е отдавна практика. Пишете 

нещо, което не можете да защитите и после викате  „Виж, те за 10 хиляди не щат да 

направят приют“. И така говорите в обществото. Затова искам да изясним. Ето, 10 

хиляди лева да направите приют. 

(Кирил Хаджихристев, от място: Дайте пример.) 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Ами още другият път ще ви дам. Не малко предложения сте 

имали. 

КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: Не исках отново да ставам, но ме предизвикахте. На 

комисията, нека всички потвърдят колеги, които попитах има ли Общината програма 

за овладяване на популацията на безстопанствените кучета и план? Г-жа Аръчкова, 

липсва в момента, твърдо ме убеди, че има. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Има, тя е стара. Ще се актуализира след актуализиране на 

Националната. Има нова, има стара национална, има и общинска. Сега се очаква нова 

национална програма, след това ще има и общинска.  

КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: Защото в писмен отговор от юли месец ми е отговорено, 

че Общината няма такава програма. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: В момента няма нова програма, да.  

КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: Не знам. Вие си противоречите, а недейте да казвате, че 

аз произвеждам фалшиви новини. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Така, колеги. Дълго дискутирахме. Важен въпрос според мен 

наистина. Г-н Безергянов. 

АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Уважаеми г-н председател, уважаеми г-н Мелемов, уважаеми 

колеги! Някак си остава в публичното пространство, че едва ли не ние от ГЕРБ не се 

интересуваме и неглижираме проблемът с безстопанствените кучета. Много пъти с г-

н Мелемов и с другите ръководители от Общината сме поставяли този въпрос, на нас 

ни е поставян от граждани. Търсили  сме начини за решаване на въпроса, но както 

виждате, се явяват доста въпросителни по въпросното решение на въпроса и доста 

проблеми по осъществяването и решаването на въпроса в истинският смисъл на 
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думата. Тука във въпросната докладна, самото й наименование се цитира временен 

приют. По-надолу в диспозитива, в точка 2 се споменават „ до намиране на 

собственик или доживотно отглеждане“. Доживотно отглеждане с временен приют, 

просто това са нон сенс неща. Няма как. От гледна точка на Закона за защита на 

животните, интерпретира доста конкретно и приютите, и временните приюти. 

Временните приюти трябва да отговарят на всички ветеринарномедицински 

изисквания и всички законови други нормативни, по които отговарят и приютите. 

Също така искам да обърна внимание, че нали се предлага във въпросната докладна 

едва ли не да се сключи още един договор със същия предмет. Това е нарушение не 

само на Закона за обществените поръчки, но просто е недопустимо да имаме два 

договора с един и същи предмет и съответно няма как да бъдат верифицирани тези 

разходи, които са изплащани по тази услуга.  

(Коментар на Анастас Караджов, от място: Става въпрос за предоставяне на 

безвъзмездна услуга, само срещу заплащане на режийни.) 

АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Ама какво общо има това? Какво безвъзмездно ми говорите? 

Искате 20 хиляди за командировки. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Не само това. Трябва да има договор наистина, защото някой 

друг му е казал, че е говорил с „Пет лапи“ примерно и те викат „дайте 19“. 

АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: И другото, с една или две думи дискредитираме нашите 

специалисти ветеринари и казваме, че „Четири лапи“ ще решат проблема. Не е 

толкова лесен въпросът за решаване. В смисъл предполагам и е много по-практически 

насочено наш доктор, който е тук на терен, да ги обслужва тези въпросни кучета. 

„Четири лапи“ я дойдат един път в годината, я не дойдат. Кой как ще ни гарантира? 

Те са поели цяла България, какъв капацитет първо имат това НПО, за да се справи с 

всички кучета в цяла България? Явно е огромен, не знам.  

(Анастас Караджов, от място: 30 кучета на ден.) 

АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: 265 общини са, г-н Караджов. Не знам колко кучета са. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Не само това. Г-н Караджов, по-хубаво не влизайте в тази 

тема. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Нека да не изпадаме в такива разговори. Стана говорилня, моля 

ви! 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: 30 кучета на ден, така ли? 30 кучета на ден. Нали така, г-н 

Караджов? Кастрират, обезпаразитяват и ги вкарват в приют. Колко дена работят? 

Дайте да видим в един град. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Ама моля ви се! Г-н Мелемов, моля ви! Прекъсвам ви. 

Извинявам се. Моля ви се! 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: 1 месец работят, това са 1 000 кучета. И ги вкарват в приют. 

(Реплика на Анастас Караджов, от място /не се чува.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Моля ви се! Продължете изказването си, г-н Безергянов. 

АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: След една манипулация на кучета, по Закона за защита на 

животните е казано, че те трябва да престоят 24 часа в тази лаборатория. Или в този 

специализиран център, в който е извършена манипулацията. Тези кучета трябва да се 

придвижат със специален транспорт. Както г-жа Гаджева каза, има хиляди 

допълнителни изисквания за съществуването на този приют като управители, като 

доктори, като обслужващ персонал, като изхранване. Това, което ни се предлага в 

тази докладна не е решение на въпроса. Аз затова ще се въздържа по нея. Благодаря! 
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ДАНЧО КИРЯКОВ: Г-н Сабрутев. След това г-н Караджов. 

СТЕФАН САБРУТЕВ: Уважаеми г-н Безергянов, 7 години управлява партия ГЕРБ 

общината, още толкоз сигурно и държавата, може би повече. Как не можа тази партия 

да намери решение? Дойдохте на власт и взехте да защитавате, четете Закона за 

кучета, животни и тем подобни. Кога вашата партия ГЕРБ, кметът, вие като общински 

съветници ще вземете да се запознаете със Закона за защита на хората? И той трябва 

да е преди този Закон за защита на животните, защото ние преди всичко сме хора и те 

стоят на пирамидата по-горе от животните. И затова аз мисля, че е крайно време да 

вземете някакви мерки, г-н кмете. Лично аз ще предложа необходимата сума в 

бюджета като предложение, да решим този проблем. Вие тука едва ли не ехидно се 

подсмихвате на колегата Караджов, че търси някакво решение. Човекът предлага и 

търси, а вие се чудите как да го изкарате, че той не е направил нищо или е предложил 

малка сума. Ама вие 7 години не сте си мръднали пръста бе, г-н кмете! Вземете 

мерки! Това е по вашата специалност, пак го повтарям. Първата ви специалност. 

Благодаря! 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Г-н Сабрутев, значи според вас кучетата са партийни. Така 

ли? Къде са кучетата, къде са партиите? Аз това не мога да разбера. Преди да дойдем 

на власт нямаше кучета. Дойде ГЕРБ на власт и има вече кучета. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Ще се изказвате ли за дуплика? 

АНАСТАС КАРАДЖОВ: За пореден път сме свидетели как само в нашата община се 

опитваме да обясним как едно нещо не може да се реши. Бях на среща с фондация 

„Четири лапи“, за да намерим решение, не за да злепоставям кмета или затова, че 7 

години някой не е успял да се справи. Кучетата на Смолян са проблем и то голям 

проблем. Фондация „Четири лапи“ имат пълен график за 2 години напред. 

Повярвайте ми! Те нямат нужда да идват в община Смолян, напротив. Община 

Смолян трябва да ги молим да дойдат. Разберете го! 40 общини ги канят ежегодно. За 

по 5 дни те кастрират 200-300 кучета. Ние виждаме тука едни изразходвани суми, 

които са в пъти по-големи и работата виждаме, че не върви на добре. Кучетата се 

увеличават, но не намалят. В точка 2 от решението ние сме посочили: „Кметът на 

Община Смолян да проведе уточняващи разговори и съответно да сключи договор 

или да бъде включена Община Смолян в графика на Фондация „Четири лапи“. Няма 

нужда от никакви 20, 30 или 50 хиляди лева, както се спекулира със суми. Разберете 

го, това е решаване на проблем. Не е политика. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Пред всички поемам ангажимент, казвате ми къде работят 

този месец, отивам в тази община, виждам за какво става въпрос и ги викаме за един 

месец. Вие имате ангажимент с приюта. Работят 20 дена, по 30 кучета, 600 кучета. 

Приют за 600 кучета. Аз поемам ангажимент на микрофона. Само имайте ангажимент 

вие да ми кажете къде работят. Отивам в тази община и ще проуча всичкото. Ще ви 

дам и отчет наистина какво е, какво предлагат. Защото все пак не е сериозно, 

„правихме разговор с това“. Ще ида, ще взема и договорът, който имат с общината, да 

видя какви са условията и ще видите, че нещата са коренно различни от това, което 

обяснявате. Поемам ангажимент да отида в общината, която и да е тя. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Така. Не виждам други изказвания. Вносителят приема ли 

предложенията на… Всъщност вие сте ги написали същите, които г-н Аршински ги 

изчете. Аз също ще ги прочета за протокола. Първа и втора точка са същите. Трета 

точка: „Възлага на кмета на община Смолян да проведе уточняващи разговори с 
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организация за предоставяне на услугата „кастриране и обезпаразитяване на 

безстопанствени кучета на територията на общината“. И следващата точка вие сте я 

задраскали. Изобщо да я няма?  

(Костадин Василев, от място /не се чува.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Момент. Нека да кажа сега. Четвърта точка премахваме ли я? 

(Анастас Караджов, от място: Да.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Премахваме я четвърта точка. Оттегля се от вносителя. А вие, г-н 

Василев, какво предлагате за втора точка? 

КОСТАДИН ВАСИЛЕВ: Това, което прочете колегата Аршински, неговите точки, 

които са приети от Комисията. Първа точка – възлага на кмета да изработи и 

актуализира програма и план… 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Тя е същата. 

КОСТАДИН ВАСИЛЕВ: Не, не. Само да допълня това изречение. … до влизане в 

действие на Националната програма за безстопанствени кучета. Само това искам да 

допълня като изречение. Защото ще има Национална програма и ще се съобразим с 

нея. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Вносителят приема ли го? След влизане. 

(Михаил Генчев, от място: То няма да влезне. Вие чакате..) 

(Кирил Хаджихристев, от място: Нарочно, защото няма да има Национална 

програма.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: След влизане в сила. Приема ли се? 

(Анастас Караджов, от място: Не.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Ти поддържаш ли предложението си, защото трябва да го 

подложа на гласуване? 

(Костадин Василев, от място: Оттеглям си го.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ:  Добре. Задрасках го. Така. Подлагам на гласуване прекратяване 

на разискванията. Който е „за“, моля да гласува. 

ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 22, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: С 22 „за“ прекратяваме разискванията. Уточнявам за протокола. 

Първа и втора точка остават както са предложени. Трета точка е коригирана – да се 

проведат уточняващи разговори с организации, които предлагат тази услуга. Четвърта 

точка от решенията е оттеглена от вносителя. Вероятно ще я предложат на бюджета 

или може и кмета. Не зная. Това са текстовете на решенията, които гласуваме. Който 

е „за“ предложението на групата съветници на КРОС и с направените корекции, моля 

да гласува. 

ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 17, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 5. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Със 17 гласа „за“, без „против“ и 5 „въздържали се“, докладната 

записка се приема.  

 

Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на общинските 

съветници на МК „КРОС“, на основание чл. 21 ал. 1 т. 12 от ЗМСМА, прие 
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Р Е Ш Е Н И Е 

№ 1016 
 

       1. Възлага на Кмета на Община Смолян да изработи /актуализира/ Програма и 

План за овладяване популацията на безстопанствените кучета. 

       2. Възлага на Кмета на Община Смолян да определи общински терен с подходяща 

сграда, извън населените места, за изграждане на приют за настаняване на кастрирани 

и обезпаразитени кучета до намиране на собственик или за доживотно отглеждане. 

       3. Възлага на Кмета на Община Смолян да проведе уточняващи разговори с 

организации, предоставящи услугата „кастриране и обезпаразитяване на 

безстопанствени кучета на територията на общината“.  

 

ПО ТРИДЕСЕТ И ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Приемане на становище 

за опрощаване на дължими държавни вземания от Л.А.О. от с. Смилян. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Предпоследна точка и последната са аналогични. 33-та точка от 

дневния ред. Приемане на становище за опрощаване на дължими държавни вземания 

на наш съгражданин. Имате думата, г-н кмете, да добавите нещо. Няма. Коментари от 

ваша страна? Комисията е дала отрицателно становище, до колкото виждам. 

Изземвам функциите малко на председателя на комисията. „За“ – 2, „против“ – 1, 

„въздържали се“ – 5 на комисия. Ако няма желания за изказване, предлагам 

прекратяване на разискванията. Който е „за“, моля да гласува. 

ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 22, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Прекратяваме разискванията по тази точка от дневния ред. Който 

е „за“ приемане на докладната записка, моля да гласува. 

ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 12, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 10. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: С 12 „за“, без „против“ и  „въздържали се“ 10, докладната 

записка 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.23 и 

ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.98, т.12 от Конституцията на Република България, 

прие  

1. Общински съвет – Смолян изразява отрицателно становище за опрощаване на 

дължими суми представляващи данъчни задължения свързани с данък недвижимо 

имущество и такси битови отпадъци, от Л.А.О., в общ размер на  768,38 лв.  

2. Възлага на председателя на Общински съвет – Смолян да изпрати преписката 

и настоящето решение до Администрацията на Президента за окончателното й 

разглеждане. 

 

ПО ТРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Даване съгласие за 

отпускане на еднократна финансова помощ на семейството на Л. А.от с. 

Черешова река, кметство с. Могилица, пострадало при пожар на 11.06.2018 г. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
 



Протокол № 46/17.12.2018 г. 

  

128 
 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Последна докладна записка. Даване съгласие, това е 

извънредната, която беше, за отпускане на еднократна финансова помощ на 

семейство от село Черешова ряка. Надявам се за тези часове, докато сме били в 

залата, да сте се запознали с докладната записка. Става въпрос за еднократна 

финансова помощ в размер на 600 лева. Имате думата. Не виждам желаещи. Който е 

„за“ прекратяване на разискванията, моля да гласува. 

ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 22, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: С 22 „за“ прекратяваме разискванията. Който е „за“ приемане на 

докладната записка, моля да гласува. 

ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 22, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0.  

ДАНЧО КИРЯКОВ: Докладната записка се приема с 22 гласа „за“, без „против“ и 

„въздържали се“. 

 

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

Община Смолян – НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ, на основание чл.11, ал.2, т.3 от 

Правилника за реда, начина и условията за отпускане на еднократна помощ на лица и 

семейства от Община Смолян, чл.21 ал.1 т.23 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, прие 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 1018 

 
        1. Дава съгласие за отпускане на еднократна финансова помощ в размер на  

600,00 лв. за закупуване на строителни материали за възстановяване на материални 

щети, нанесени от пожара на 11.06.2018 г. на семейството на  Л.А.А. от с. Черешова 

гора.  

       2. Упълномощава Кмета на Община Смолян да извърши всички законови 

последващи  действия. 

 

ДАНЧО КИРЯКОВ: С изчерпване на дневния ред, приключихме надявам се, ако няма 

нещо от Областния управител, за тази година работа на Общинския съвет. И желая 

Весела Коледа и Щастлива Нова година на всички! И на 20-ти напомням за 

новогодишната веселба на Община Смолян. Довиждане! Всичко добро! Лека вечер! 

 

(Заседанието на Общинския съвет беше закрито в 19.30 часа.) 

 

инж. ДАНЧО КИРЯКОВ 

Председател на Общински съвет – Смолян 

 

 
Изготвил протокола,  

Анелия Кехайова – гл. специалист 


