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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 

№ 57 

 

Днес, 22.08.2019 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. 2 от 
Закона за местното самоуправление и местната администрация. 

Присъстваха: 26 общински съветници. 

Отсъстваха: Валентин Цолов, Иван Пищалов, Юлия Кисьова. 

 

Заседанието беше открито и ръководено от председателя на Общинския съвет – 

инж. Данчо Киряков. 
 

 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Добър ден, колеги! Здравейте! Почваме нашето редовно заседание 
– 18 човека в залата. 
(Мариана Иванова – гл. експерт в звено „Общински съвет“: 19.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: 19 станаха. Има кворум, може да започнем работа. Заповядайте, г-
н Кръстанов! 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Една малка процедура, ако разрешите, г-н председателю, 

преди да преминем към обсъждане на дневния ред. Благодаря ви! Уважаеми г-н кмете, 
уважаеми кметове на населени места, колеги, гости! Миналият път обсъждахме 
проблема с липсващите крайградски превози или така заканата те да не се 
осъществяват. Сега установяваме, че има дублиране на крайградските превози от две 
фирми. И ви моля, г-н кмете, за едно кратко разяснение. Такава ситуация не се случва, 
тя е извънредна. Разбира се, че е в полза на населението, но е така неординарна. 
Благодаря! Ако имате готовност. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Значи аз на миналата сесия, беше преди една седмица, казах, 

че водим разговори с транспортна фирма да поеме след писмото на „Рожен Експрес“, 

че се отказва да поеме линиите. Сключихме договор с „Пампорово бус“ и сега „Рожен 

Експрес“ не мога да коментирам техните действия. Просто ситуацията е такава, че 
имаме договор с „Пампорово бус“, а „Рожен Експрес“ защо возят? Може би трябва тях 
да питат. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Заповядайте! 
ФИЛИП ТОПОВ: Добър ден на всички! Използвам вметката, ако мога така да се 
изразя, на г-н Кръстанов и да попитам, на 15 август по мое предложение приехме 
решение кметът да подготви проект за мерки по овладяване на съществуващата, 
оказалата се криза в транспортното обслужване. Като идеята беше на базата на тези 

мерки евентуално в следващото заседание, тоест разберете днес, Общинският съвет да 
вземе решение и да го овласти с тези мерки. Има ли възможност и подготвил ли е г-н 
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кмета такива мерки – да или не, и смята ли въобще да изготвя такива мерки, за да може 
суверена и органът тука на Общинският съвет, контролният орган да ги утвърди? 

ДАНЧО КИРЯКОВ: По-накратко, да. Благодаря! 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Мерки са взети. Аз казах, няма какво да добавя. Това смятам, 

че не е следващо заседание, това е същото заседание. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Ново е. Де факто е ново. Така. Имате думата по дневния ред, 

колеги. Не виждам желаещи. Да прекратим разискванията за гласуване колеги, по 

дневния ред. Който е „за“ прекратяване на разискванията, моля да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 22“, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: С 22 гласа „за“ прекратяваме разискванията, колеги. Който е 
съгласен за приемане на този дневен ред, моля да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 21“, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: С 21 „за“, без „против“ и „въздържали се“, дневният ред се 
приема. 

 

Д Н Е В Е Н  Р Е Д:  

 

1.  Промяна предназначението на част от урегулиран поземлен имот /УПИ/ III – За 
озеленяване и рекреационни пространства предвиден в устройствения план за 
озеленена площ и рекреация в кв. 1 по плана на гр. Смолян, кв. Смолян – централна 
част /„Дълбокото дере“/. 

                                            ДОКЛАДВА:  Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян                        

 

2. Промяна предназначението на част от урегулиран поземлен имот /УПИ/ VI – 

Озеленяване предвиден в устройствения план за озеленена площ в кв. 66 по плана на 
гр. Смолян, кв. Райково /ул. „Родопи“/. 

                                            ДОКЛАДВА:  Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

3. Отдаване под наем чрез публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на 
части от покривни пространства на сгради общинска собственост за монтиране на 
Фотоволтаични електроцентрали по реда на Закона за общинската собственост. 
                                             ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

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

                                            ДОКЛАДВА:  Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян   

 

5. Отдаване под наем на части от имот публична общинска собственост-помещения за 
продажба на закуски и сладкарски изделия в СУ „Отец Паисий“ гр. Смолян  по реда на 
Закона за общинската собственост.  
                                            ДОКЛАДВА:  Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
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6. Отдаване под наем на части от имот публична общинска собственост-обекти 

находящи се в Основно училище „Юрий Гагарин“ гр. Смолян  по реда на Закона за 
общинската собственост.  
                                            ДОКЛАДВА:  Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

7.  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 двора на ОУ „Стою Шишков“ гр. Смолян.   

                                            ДОКЛАДВА:  Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

8.  Отдаване под наем на части от имот публична общинска собственост сграда за 
продажба на закуски и сладкарски изделия в ППМГ „Васил Левски“ гр. Смолян по 

реда на Закона за общинската собственост. 
                                            ДОКЛАДВА:  Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

9.  Отдаване под наем на общински терени за поставяне на преместваеми обекти по 
реда на чл. 56 от Закона за устройство на територията и Закона за общинската 
собственост. 
                                            ДОКЛАДВА:  Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

10. Изкупуване на недвижим поземлен имот с идентификатор 67653.914.19 по 

кадастралната карта на гр. Смолян на основание чл. 199 от ЗУТ във връзка с чл. 33 от 
ЗС /ул. „Невястата“/. 

                                             ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

11.  Сключване на предварителен договор по реда на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ за част 
от поземлен имот с идентификатор 67653.1.648 по кадастралната карта на гр. Смолян, 

м. Караманджа. 
                                           ДОКЛАДВА:  Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

12.  Сключване на предварителен договор по реда на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ за част 
от поземлен имот с идентификатор 67653.921.44 по кадастралната карта на гр. Смолян, 

кв. Райково. 

                                            ДОКЛАДВА:  Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

13. Предоставяне на безвъзмездно право на ползване на Национална Асоциация 
Сигурност – клон Смолян върху имот частна общинска собственост по реда на Закона 
за общинската собственост. 
                                            ДОКЛАДВА:  Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

14. Възмездно право на пристрояване върху поземлен имот с идентификатор 

67653.915.113 – частна общинска собственост по реда на чл. 38, ал. 2 от Закона за 
общинската собственост, гр. Смолян. 

                                            ДОКЛАДВА:  Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
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15.  Възмездно право на пристрояване върху поземлен имот № 67653.915.250 – частна 
общинска собственост по реда на чл. 38, ал. 2 от Закона за общинската собственост, гр. 

Смолян. 

                                            ДОКЛАДВА:  Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

16. 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 

 

17.  Продажба на поземлен имот с идентификатор 67653.915.649 - частна общинска 
собственост по  реда на чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост и чл. 44, ал. 1 

от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество чрез публичeн търг с тайно наддаване.   
                                            ДОКЛАДВА:  Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

18.  Продажба на Урегулиран поземлен имот ХХIХ-27 – за жилищно строителство, кв. 
1 по плана на с. Славейно, община Смолян, ведно с масивна триетажна сграда и 

масивна едноетажна сграда - частна общинска собственост по  реда на чл. 35, ал. 1 от 
Закона за общинската собственост и чл. 44, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество чрез публичeн търг с тайно 

наддаване.  
                                            ДОКЛАДВА:  Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

19. Кандидатстване за предоставяне на финансиране от Оперативна програма „Околна 
среда 2014-2020 г.“, процедура „Изпълнение на демонстрационни проекти в областта 
на управлението на отпадъците“. 

                                            ДОКЛАДВА:  Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

20. Вземане на решение за отправяне на искане чрез Областния управител до 

Министъра на културата за внасяне на предложение в Министерски съвет на РБ за 
удължаване срока за предоставяне за безвъзмездно управление на Община Смолян на 
имот публично държавна собственост „Момчилова крепост“ с. Градът, Община 
Смолян. 

                                            ДОКЛАДВА:  Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

21.  Вземане на решение за отправяне на искане чрез Областния управител до 

Министъра на културата за внасяне на предложение в Министерски съвет на РБ за 
удължаване срока за предоставяне за безвъзмездно управление на Община Смолян на 
имоти публично държавна собственост: Крепост „Калето“ в защитена местност 
„Невястата-Турлука“ край гр. Смолян и Крепост „Калето“ над проходна пещера край с. 
Кошница, Община Смолян. 

                                            ДОКЛАДВА:  Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
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ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Промяна предназначението на част от 

урегулиран поземлен имот /УПИ/ III – За озеленяване и рекреационни 

пространства предвиден в устройствения план за озеленена площ и рекреация в 

кв. 1 по плана на гр. Смолян, кв. Смолян – централна част /„Дълбокото дере“/. 

        ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян 

 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Започваме с т. 1 от дневния ред. Г-н кмете, имате думата. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Уважаеми дами и господа общински съветници, колеги 

кметове! Промяна на предназначение на част от урегулиран поземлен имот. Няма 
какво да добавя. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Имате думата, колеги! Не виждам желаещи. Предлагам да 
прекратим разискванията. Който е „за“, моля да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 23, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: С 23 гласа „за“ прекратяваме разискванията. Който е „за“ 

приемане на докладната записка, моля да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 22, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 1. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: С 22 „за“, без „против“ и 1 „въздържал се“, се приема докладната 
записка. 
 

Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на Кмета на Община 
Смолян – НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ, на основание чл. 21 ал.1 т.11 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация и протокол от проведено 

обществено обсъждане на основание чл.127 ал.1 от ЗУТ от 18.06.2019 год.,  

 

Р Е Ш И: 

 

                  Допуска промяна  на проект на изменение на ПУП – ПРЗ на част от 
урегулиран поземлен имот /УПИ/ III – За озеленяване и рекреационни 

пространства (за поземлен имот с идентификатор 67653.917.1030), предвиден в 
устройствения план за озеленена площ и рекреация в кв.1 по плана на гр. 

Смолян, кв. Смолян – централна част с преотреждане и присъединяване на площ 

към УПИ VI – 615 за сграда със смесено предназначение в кв.1 по плана на гр. 

Смолян, кв. Смолян – централна част  при граници: УПИ III – За озеленяване и 

рекреационни пространства, улична регулация, УПИ I – 617, 619 за училище 
ЕСПУ „Иван Вазов“,  УПИ V – 738 за сграда със смесено предназначение.   
 

 

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Промяна предназначението на част от 

урегулиран поземлен имот /УПИ/ VI – Озеленяване предвиден в устройствения 

план за озеленена площ в кв. 66 по плана на гр. Смолян, кв. Райково /ул. 

„Родопи“/. 

           ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян 

 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Следваща докладна, г-н кмете. Имате думата. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Няма какво да добавя. 
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ДАНЧО КИРЯКОВ: Няма. Заповядайте, колеги! Не виждам желаещи. А, има желаещи. 

ФИЛИП ТОПОВ: До колкото разбирам, тази инициатива е за поставяне на 
фотоволтаични… 

(Анастас Караджов, от място: Това е следващата докладна.) 

ФИЛИП ТОПОВ: Следващата.  
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Обърка точките. 
ФИЛИП ТОПОВ: Нещо се омотахме, да. Промяна предназначението в Райково, ул. 

„Родопи“. Прощавайте! Прескочил съм я. Ще взема отношение по следващата точка. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Предлагам прекратяване на разисквания. Който е „за“, моля да 
гласува, колеги. 

ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 23, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: С 23 гласа „за“ прекратяваме разискванията. Който е „за“ 

приемане на докладната записка, моля да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 23, „ПРОТИВ“ – 1, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: С 23 „за“, 1 „против“ има и без „въздържали се“, докладната 
записка се приема. 
 

             Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на Кмета на 
Община Смолян – НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ, на основание чл. 21 ал. 1 т. 11 от 
Закона за местното самоуправление и местната администрация и протокол от 
проведено обществено обсъждане на основание чл.127 ал.1 от ЗУТ от 15.07.2019 

год.,      
 

Р Е Ш И: 

 

             Допуска промяна  на проект на изменение на ПУП – ПРЗ на част от 
урегулиран поземлен имот /УПИ/ VI – Озеленяване, предвиден в устройствения 
план за озеленена площ в кв. 66 по плана на гр. Смолян, кв. Райково с 
преотреждане и присъединяване на площ към УПИ V – за обществено 

обслужване (нов) в кв.66 по плана на гр. Смолян, кв. Райково, при граници: УПИ 

VI – Озеленяване, ул. „Родопи“, ул. „Рада Казалиева“ и УПИ V – синодален 

магазин, изложбена зала, неделно училище.   
 

ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Отдаване под наем чрез публичен търг с 

тайно наддаване за отдаване под наем на части от покривни пространства на 

сгради общинска собственост за монтиране на Фотоволтаични електроцентрали 

по реда на Закона за общинската собственост. 

          ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян 

 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Следваща докладна записка. Отдаване под наем чрез публичен 

търг. Г-н кмете, имате думата. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Няма какво да добавя. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Заповядайте, г-н Топов! 
ФИЛИП ТОПОВ: Сега, аз не съм „против“ приемане на това предложение, но моля, 
когато се сключва окончателният договор, да бъдат включени в него като 



Протокол № 57/22.08.2019 г.  

  

7 

 

допълнителни условия и изисквания по отношение на вида, характера и фактическото 

положение на отдаваните площи. Такова, каквото е. Да бъде подробно описано в 
съответните протоколи и да се поеме ангажимент при евентуално нарушаване на 
целостта на покривните конструкции, предизвикване на някакви други неудачи – 

говорим за течове, ремонти и прочие, това да бъде обвързано и с този договор. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Тука за пояснение. И друг път сме пробвали, както всички 

нормални държави, използват се покривни, но за сега е нямало успех тия доклади. В 

смисъл нямало е кандидати и не е реализирано. А това покривът да бъде запазен в 
цялост, то естествено, че го има. Става въпрос, че то си е наистина ангажимент на този, 

който…, ако се появи такъв, той трябва да поддържа покривите. Това е факт. При 

всички положения го има в документацията. Това са различни общински сгради. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Други мнения? Г-н Аршински, заповядайте! 
САЛИХ АРШИНСКИ: Благодаря! Уважаеми г-н председател, уважаеми г-н кмет, 
уважаеми колеги общински съветници, кметове, граждани! Няма да подкрепя тази 

точка по следната техническа причина. Изграждането на фотоволтаични централи до 

30 киловата от така нареченото потребление за собствени нужди. Договорът, който се 
сключва с електроразпределителното дружество, в случая ЕВН, на територията на 
област Смолян, по Закона за възобновяемите енергийни източници е 20 години. Няма 
как да отдадем нещо за 10 години, някой да изгради фотоволтаична централа, 
договорът му с ЕВН да бъде за 20 години и след 10 години този човек да зареже 
инвестицията си, за да върне собствеността на Община Смолян. Няма лошо в идеята да 
се отдават тези пространства. Тук е въпрос на законова уредба, а тя в нашата страна 
има разминаване между частта със Закона за възобновяемите енергийни източници, 

който предполага 20-годишен договор между този, който е изградил системата и 

електроразпределителното дружество. От друга страна имаме Закона за договорите, 
който мисля, че не позволява договор по-дълъг от 10 години. Нали така? Не бъркам 

нещо. В случая дори това да се осъществи, ние след известен период от време ще 
имаме едно недоразумение – изградена фотоволтаична централа, изтекъл договор на 
наемателя за покривното пространство, а действащ договор с ЕВН. И не знам какво 
решение ще има на този казус. Пак казвам, тук вината не е в Община Смолян. 

Инициативата е похвална, но имаме сбой между два закона, които действат на 
територията на страната. Това нещо, понеже е било въпрос и на мои питания в други 

общини, е нереализуемо  що се отнася до обекти, които са общинска собственост. 
Благодаря! 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Може би наистина затова и досега е нямало изпълнение на 
това нещо. Но риск за Общината няма по никакъв начин. 

САЛИХ АРШИНСКИ: Точно така. Затова казвам, че това е неизпълнимо. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Риск е за инвеститора. Други мнения? Заповядайте, г-н Караджов. 
АНАСТАС КАРАДЖОВ: Уважаеми г-н кмет, уважаеми г-н председател, колеги 

общински съветници! Похвална е инициативата, която Община Смолян подема 
относно реализирането на такъв проект. Според мен проблемът с договора след 10-тата 
година инвеститорът, евентуално ако се намери такъв, би го решил според мен или с 
преотдаване на пространствата или съответно след прекратяване на договора на ЕВН. 
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Така че мисля да дадем зелена светлина на тази инициатива. Ако се намери инвеститор 
ще е добре дошло. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Други? Г-н Кръстанов. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви, г-н председателю! Уважаеми колеги, 

колизията е формална. Тя е разрешима в реалната практика от гледна точка на 
обстоятелството, че след 10-те години, на които ние имаме право като Общински съвет 
по отдаване на ограничени вещни права, идва момент, в който се подновява договора 
за още 10 години. Разбира се, това става с решение на Общинския съвет. Разбира се, 
възможни са и хипотези, за които говори и колегата Караджов. Аз мисля, че не трябва 
това да бъде пречка. Колизията, отново повтарям, според мен е от формален характер. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Не виждам други желаещи да вземат думата. Подлагам на 
гласуване прекратяване на разискванията. Който е „за“, моля да гласува.  
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 24“, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: 24 гласа „за“, прекратяваме разискванията. Поименно гласуване, 
колеги. Най-напред да кажа, че има три заявления за отсъствие, забравих в началото – 

Валентин Цолов, Иван Пищалов и Юлия Кисьова. Поименно гласуване. 
 

Поименно гласуване на проекта за решение по т. 3 от дневния ред: 

 

1. Анастас Караджов   – „за“  

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    – „въздържала се“ 

11. Ивайло Халваджиев    – „за“ 

12. Иван Пищалов     – отсъства  
13. Илия Томов     – „въздържал се“ 

14. Кирил Хаджихристев   – „за“ 

15. Коста Начев     – „за“ 

16. Костадин Василев    – „за“ 

17. Мариана Сивкова    – „за“ 

18. Мария Семерджиева    – „за“ 

19. Марияна Методиева    – отсъства 
20. Милен Журналов    – „въздържал се“ 

21. Милен Пачелиев    – „за“ 

22. Михаил Генчев    – „за“ 

23. Петър Мирчев     – „за“ 

24. Салих Аршински    – „въздържал се“ 

25. Славка Каменова    – отсъства 
26. Стефан Сабрутев    – „за“ 



Протокол № 57/22.08.2019 г.  

  

9 

 

27. Стоян Иванов     – „за“ 

28. Филип Топов     – „въздържал се“ 

29. Юлия Кисьова     – отсъства 
 

 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Моля, обявете резултата. 
(Мариана Иванова: 19 „за“, без „против“, 5 „въздържали се“.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: С 19 гласа „за“, без „против“ и 5-има „въздържали се“, докладната 
записка и решенията в нея се приемат. 
 

Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на Кмета на Община 
Смолян – НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ, на основание чл.14, ал.1 и ал. 7 от Закона за 
общинската собственост, чл.21 и чл.26 от Наредбата за реда за придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество, чл. 21, ал.1 т. 8 ал.2 и чл.27 

ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация  

Р Е Ш И: 

 

1. Дава съгласие за откриване на публичен търг с тайно наддаване за 
отдаване под наем на части от покривни пространства на  сгради общинска 
собственост със следните идентификатори: 67653.922.44.1, 67653.918.43.12, 

67653.918.17.6,67653.915.392,67653.934.394.1,  67653.923.30,67653.934.226.5. 

2. Определя следните условия на публичния търг с тайно наддаване: 
          2.1. Минималната тръжна цена не може да бъде по –ниска от посочената в 
Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги 

в община Смолян, Приложение № 2  Раздел XII- Тарифа за определяне на 
месечния наем за един квадратен метър при отдаване под наем на общински 

имоти, точка 3.1 за първа зона 1,40 лева, без ДДС за 1 кв.м. и втора зона 1,20 лева 
за 1 квадратен метър.  

         2.2. Кандидатите да  представят описание на техническото си решение на 
инвестиционния проект  и размера на необходимата използваема площ 

(включваща площта, находяща се под инверторите, монтирани на покрива на 

сградата, площта, находяща се под кабела между инвертора и панелите, сбора 

от площта на стъпките на стойките носещи панелите, които имат пряк 

контакт с покривната конструкция). 

         2.3.Наемателя може да монтира Фотоволтаични електроцентрали (ФЕЦ) с 
обща инсталирана мощност до 30kWp. 

          2.4.В договора да бъде включена клауза, при прекратяване на договора 
обекта да се върне в първоначалното си състояние; 

3. Възлага на кмета на Община Смолян или упълномощено от него лице да 
извърши всички необходими процедури по подготовката и провеждането на 
публичния търг с тайно наддаване, да утвърди спечелилия участник и да подпише 
договор за отдаване под наем за срок до 10  години.  
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ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Отдаване под наем чрез публичен 

търг с тайно наддаване на общински терен за поставяне на временни 

преместваеми - увеселителни съоръжения по реда на чл. 56 от Закона за 

устройство на територията, Закона за общинската собственост и Наредбата за 

определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в община 

Смолян (Устовски панаир). 

            ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян 

 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Следваща докладна записка. Г-н кмете, имате думата. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Отдаване под наем. Става въпрос за Устовския панаир. Няма 
какво да добавя.  
ДАНЧО КИРЯКОВ: Имате думата, колеги. Не виждам желаещи. Предлагам 

прекратяване на разискванията. Който е „за“, моля да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 24“, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: По тази точка има предложение на Комисията за предварително 
изпълнение. 
(Димитър Кръстанов, от място: Да, точно така.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Приемате ли го, г-н кмете, това? 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Да. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Поименно гласуване, колеги. Гласуваме с допълнението за 
предварително изпълнение. 
 

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    – „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     – „за“ 

14. Кирил Хаджихристев   – „за“ 

15. Коста Начев     – „за“ 

16. Костадин Василев    – „за“ 

17. Мариана Сивкова    – „за“ 

18. Мария Семерджиева    – „за“ 

19. Марияна Методиева    – отсъства 
20. Милен Журналов    – „за“ 
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21. Милен Пачелиев    – „за“ 

22. Михаил Генчев    – „за“ 

23. Петър Мирчев     – „за“ 

24. Салих Аршински    – „за“ 

25. Славка Каменова    – отсъства 
26. Стефан Сабрутев    – „за“ 

27. Стоян Иванов     – „за“ 

28. Филип Топов     – „за“ 

29. Юлия Кисьова     – отсъства 
 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Моля, обявете резултата. 
(Михаил Генчев, от място: Всички устовци сме „за“.) 

(Мариана Иванова: 24 „за“, без „против“ и „въздържали се“.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: С 24 „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 МЕЛЕМОВ, на основание чл.8, ал.2 и ал.9 от ЗОС, 

чл.27, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане е 
общинско имущество, чл.12 от Наредба за обектите и елементите на градското 

обзавеждане по чл. 56 от ЗУТ, за рекламните, информационните и монументално-

декоративни елементи и за рекламната дейност на територията на Община Смолян и 

чл.21, ал.1,т.8 и ал.2 и чл.27 ал. 5  от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация 

 

Р Е Ш И: 

 
I. Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - 

общинска собственост за 2019 година приета с Решение № 1021/30.01.2019 г.- 
Общински съвет Смолян в частта на Приложение 7, както следва: Терен за поставяне 
на временни преместваеми обекти - развлекателни и увеселителни съоръжения с обща 
площ 570 кв.м., находящ се в гр. Смолян, в поземлен имот с идентификатор 
67653.925.476  по кадастрална карта на гр. Смолян   ( зеленчуков пазар - кв. Устово) . 

II. Допуска разполагането в терен с идентификатор 67653.925.476  на временни 
преместваеми обекти - развлекателни и увеселителни съоръжения за времето на 
провеждане на традиционния Устовски панаир през месец октомври 2019 г. до 
приключването му. 

III. Дава съгласие Кмета на Община Смолян да открие процедура за 
провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински 
терен за поставяне на временни преместваеми обекти - развлекателни и увеселителни 
съоръжения, както следва: 
 
№ по 

ред 

Местонахождение 
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 Терен за поставяне на временни преместваеми обекти - развлекателни и увеселителни 

съоръжения с обща площ 570 кв.м., находящ се в гр.Смолян, в поземлен имот с 
идентификатор 67653.925.476 по кадастрална карта на гр.Смолян ( зеленчуков пазар - 

кв. Устово) целия имот актуван с акт за публична общинска собственост 
№1222/11.03.2019 г., вписан в службата по вписвания с вх.№469акт № 26, том  II, 

 

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

Приложение №2, раздел I, т.1.3  - Такса за ползване на пазари, тържища, панаири, 
тротоари, площади, улични платна и терени с друго предназначение, от Наредбата за 
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в община 
Смолян, която е 1 лв. на кв.м. на ден /без ДДС/ . 

2. Участника е необходимо да представи Заверено ксерокопие на паспортите 
на увеселителните съоръжения, които ще се поставят на терена, съгласно одобрена 
схема по чл.56 от Закона за устройство на територията. 
 

V. Упълномощава кмета на Община Смолян да проведе публичен търг с тайно 

наддаване за отдаване под наем на горецитираният терен за разполагане на временни 

преместваеми обекти - развлекателни и увеселителни съоръжения, да изготви заповед и 

да сключи договор за наем за срока през който ще се проведе традиционния Устовски 

панаир през месец октомври 2019г.    
VI.     Допуска предварително изпълнение на решението  по реда на чл. 60 от 

АПК. 

 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Следваща точка 5 в дневния ред. Г-н кмете, имате ли нещо да 
добавите? 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Не, няма какво да добавя. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Имате думата. Г-н Безергянов. 
АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Уважаеми г-н кмет, уважаеми г-н председател, уважаеми 

колеги общински съветници, кметове на кметства. Имам един процедурен въпрос. 
Следващите точки 5, 6, 7 и 8-ма да ги гласуваме заедно като изведем отделни решения 
на всяко едно, защото те са еднотипни. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Еднакви, да. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Помещения за продажба на закуски. 

АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Това е моето предложение. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Противно предложение има ли? Ами тогава да гласуваме така да 
процедираме с тези четири точки – 5, 6, 7 и 8-ма. Който е „за“ това да обсъдим 

едновременно тези точки и да изведем отделни решения за всяка една от тях, моля да 
гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 25“, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: 25 гласа „за“, без „против“ и „въздържали се“, приема се тази 

процедура от Общинският съвет.  
 

ПО ТОЧКИ 5, 6, 7 И 8 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД. 
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        ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян 

 

ДАНЧО КИРЯКОВ: И започваме напред, като обсъждаме и четирите точки. Имате 
думата, г-н Топов. 
ФИЛИП ТОПОВ: Уважаеми колеги, аз ще взема отношение по този няколко точки и 

по-конкретно във връзка с неяснотата до момента тези помещения използват ли се, 
използвани ли са и от кого са използвани. За голямо съжаление по време на комисиите 
не можах да присъствам, защото бях служебно възпрепятстван. Другото, което лично 

мен ще ме възрази да не гласувам „за“ тези докладни записки, по всичките, е заради 

това, че вече второ питане съм внесъл в Общината по отношение на така нареченият 
случай с управител на „Ученическо и столово хранене“ – г-н Григор Павлов. Знам по 

какъв начин беше проведен един такъв подобен конкурс, с жребий и прочие, и прочие. 
По тези въпроси все още не съм получил отговор дали договорът с г-н Павлов е 
прекратен или продължава да съществува в нарушение на закона? И конкретният ми 

въпрос. Отново ли той ще бъде един от кандидатите да изпълняват тази обществена 
поръчка? 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Имате думата, г-н кмете. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Г-жа Цекова. По-изчерпателен отговор. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: А, г-жа Цекова. 
МАРИАНА ЦЕКОВА – зам.-кмет на Община Смолян: Извинявайте! Добър ден на 
всички! Това не са помещения. Чл. 56 касае преместваеми обекти. Това са павилионите 
в училищата. Всички си имат наематели, изтичат им договорите и съответно всеки 

преподавател, тоест директор, е поискал отново да им подновим договорите. Знаете 
много добре, че всичките тези действия, тоест правно минават през Общината, после се 
разпореждат със средствата директорките на училищата. Благодаря ви! Тук изобщо не 
говорим за „Ученическо и столово хранене“. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Г-н Караджов. 
АНАСТАС КАРАДЖОВ: Вземам отношение по точка 8, в която отдаваме част от имот 
публична общинска собственост – сграда, за продажба на закуски и сладкарски 

изделия в двора на ПМГ „Васил Левски“. Имам един въпрос към Община Смолян – 

отдаваме сградата или мястото под сградата? Тъй като имам информация, че сградата е 
собственост на наемателя, който вече повече от 15 години стопанисва. Дали не влизаме 
в колизия, когато отдаваме сграда, която не е наша собственост? 

МАРИАНА ЦЕКОВА: Това става въпрос за дървената постройка, която е от страни. 

Значи, за да е собственост на някой в чужд имот построено – как се случва? Аз само 
това ще попитам. Сградите са актувани всички. Всички построени сгради там са 
актувани като общинска собственост. Ако коментираният собственик има претенции 

към нея, има съответно съседна сграда, където се уточнява по какъв ред и по какъв 
начин той е построил, кой му е разрешил? По законовият ред. Така че мисля, че това е 
положението. Ако този, който стопанисва е стопанисвал, защото от доста дълго време 
там няма изобщо наемател, и тя изобщо не е извършвала тази функция тази сграда. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Ясно. Други въпроси и изказвания има ли? Не виждам. Предлагам 

да прекратим разискванията. Който е „за“, моля да гласува. 
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ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 24, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: С 24 гласа „за“, без „против“ и „въздържали се“, прекратяваме 
разискванията. Поименно гласуване. 
 

 

 

Поименно гласуване на проектите за решение по т. 5, 6, 7 и 8 от дневния ред: 
 

1. Анастас Караджов   – „за“ 

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     – „за“ 

14. Кирил Хаджихристев   – „за“ 

15. Коста Начев     – „за“ 

16. Костадин Василев    – отсъства 
17. Мариана Сивкова    – „за“ 

18. Мария Семерджиева    – „за“ 

19. Марияна Методиева    – „за“ 

20. Милен Журналов    – „за“ 

21. Милен Пачелиев    – „за“ 

22. Михаил Генчев    – „за“ 

23. Петър Мирчев     – „за“ 

24. Салих Аршински    – „за“ 

25. Славка Каменова    – отсъства 
26. Стефан Сабрутев    – „за“ 

27. Стоян Иванов     – „за“ 

28. Филип Топов     – „въздържал се“ 

29. Юлия Кисьова     – отсъства 
 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Моля, обявете резултата. 
(Анелия Кехайова: 23 „за“, без „против“, 1 „въздържал се“.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: С 23 „за“, без „против“ и 1 „въздържали се“, докладните записки 

5, 6, 7 и 8 се приемат. 
 

      Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на Кмета на 
Община Смолян – НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ, на основание чл. 289 ал.2  и чл. 293 ал.1 

т.1 от Закона за предучилищното и училищното образование, чл. 14 ал.7 от Закона за 
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общинската собственост чл.21 (а) ал.1 от Наредба за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество, чл. 21 ал.1 т. 8 и ал. 2 и чл. 27, ал. 5 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация 

 

Р Е Ш И: 

 

          І. Дава съгласие Кмета на община Смолян да открие и проведе публичен търг, с 
тайно наддаване за отдаване под наем на части от имоти публична общинска 
собственост:  

1. Помещение с площ 40 кв.м.  за продажба на закуски  и сладкарски изделия , 
находящо се в гр. Смолян, ул. „Дичо Петров“ №1 (срещу централен вход в СУ „Отец 

Пайсий“), в поземлен имот с идентификатор 67653.918.49,  УПИ ІІ- за Е.П. Училище, в 
кв. 15 по плана на гр. Смолян, целия имот актуван с Акт за публична общинска 
собственост № 84/04.05.1998 г.  с минимален месечен наем в размер на 250,00 (двеста  и 

петдесет лева) съгласно предложението на директора на СУ „Отец Паисий“ – Смолян. 

2. Помещение с площ 38 кв.м. за продажба на закуски  и сладкарски изделия , 

находящо се в гр. Смолян, ул. „Дичо Петров“ №1 – Зелен етаж на СУ“ „Отец Паисий“ – 

Смолян в поземлен имот с идентификатор 67653.918.49,  УПИ ІІ- за Е.П. Училище, в кв. 
15 по плана на гр. Смолян, целия имот актуван с Акт за публична общинска собственост 
№ 84/04.05.1998 г. с минимален месечен наем в размер на 250,00 (двеста и петдесет 
лева) съгласно предложението на директора на СУ „Отец Паисий“ – Смолян. 

IІІ. В договора да бъде включена клауза, че храните, предлагани в обекта трябва 
да отговарят на изискванията за безопасност и качество, регламентирани в европейското 

и националното законодателство. При констатиране на нарушение общината има право 
едностранно да прекрати договора. 

IV. Упълномощава кмета на Община Смолян да сключи договор за наем със срок  
до 5 години. 

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

Паисий“ - Смолян, като второстепенен  разпоредител с бюджетни средства.  
 

 

      Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на Кмета на 
Община Смолян – НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ, на основание чл.14 ал. 7 от  Закона за 
общинската собственост, чл.21 (а) ал.1 от Наредба за реда за придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество и чл. 21 ал.1 т. 8, ал.2 и чл.27  

ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация   

Р Е Ш И: 

          І. 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, както следва: 
1. Част от общински имот за поставяне на самопродаваща машина за топли 

напитки, с площ  от 2 кв.м. ситуирана  на централен вход  в сграда с 
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идентификатор 67653.914.315.1, ул. Георги Кирков № 10, гр.Смолян V ОУ 

„Юрий Гагарин“ УПИ VІ-Училище,  кв. 41 по плана на гр. Смолян, актувана с 
акт за публична общинска собственост № 197/01.10.1999 г. с месечен наем в 
размер на 20,00  (двадесет лева), съгласно предложението на директора на 
Основно училище „Юрий Гагарин“- гр.Смолян. 

2.Ученически стол с площ 350,00 кв.м. , находящ се в приземен етаж на 
сграда с идентификатор 67653.914.315.1, ул. Георги Кирков № 10, гр.Смолян V 

ОУ „Юрий Гагарин“ УПИ VІ-Училище,  кв. 41 по плана на гр. Смолян, актувана 
с акт за публична общинска собственост № 197/01.10.1999 г. с месечен наем в 
размер на 350,00 (триста и петдесет лева), съгласно предложението на директора 
на Основно училище „Юрий Гагарин“ - гр. Смолян. 

II. Определя следните условия на публичния търг с тайно наддаване: 
1. В договора да бъде включена клауза, че храните, предлагани в обекта 

трябва да отговарят на изискванията за безопасност и качество, регламентирани в 
европейското и националното законодателство. При констатиране на нарушение 
общината има право едностранно да прекрати договора. 

IІІ. Упълномощава кмета на Община Смолян да сключи договор за наем със 
срок  до 5 години. 

 IV. Дава съгласие постъпленията от наема да се предоставят на   Основно 

училище „Юрий Гагарин“ гр. Смолян, като второстепенен  разпоредител с 
бюджетни средства. 
 

 

             Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на Кмета на 
Община Смолян – НИКОЛАЙ 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 и чл. 27, ал.5 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация 
 

Р Е Ш И: 
 

 

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- павилион за продажба на закуски и сладкарски изделия с площ 6 кв.м., по 
одобрена схема по чл. 56 от ЗУТ, находящ се в двора на ОУ „Стою Шишков“ гр. 

Смолян, поземлен имот с ид.67653.924.204 по кадастрална карта на гр. Смолян, целия 
имот актуван с Акт за публична общинска собственост № 85/ 04.05.1998 г. 

II. Определя следните условия на публичния търг с тайно наддаване: 
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2. Минималната тръжна цена не може да бъде по-ниска от 50 лева на месец, 

съгласно предложението на директора на  ОУ „Стою Шишков“ гр. Смолян  . 

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

4. В договора да бъде включена клауза, че храните, предлагани в обекта трябва 
да отговарят на изискванията за безопасност и качество, регламентирани в 
европейското 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 ОУ „Стою 

Шишков“ гр. Смолян, като второстепенен  разпоредител с бюджетни средства. 
             

 

             Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на Кмета на 
Община Смолян – НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ, на основание  чл. 14 ал. 7 от Закона за 
общинската собственост, чл.21 (а) ал.1 от Наредба за реда за придобиване, управление 
и разпореждане с общинско имущество, чл. 21 ал.1 т. 8, ал.2 и чл.27  ал.5  от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация 
 

 

Р Е Ш И: 

 

І. Дава съгласие Кмета на Община Смолян да открие процедура за 
провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от 
имот – публична общинска собственост-сграда за търговия ( продажба на 

закуски и сладкарски изделия) с идентификатор 67653.921.182.5 на един етаж с 
площ 38 кв.м., в източната част на ППМГ „Васил Левски“ гр. Смолян, 

разположена в поземлен имот с ид.67653.921.182 по кадастрална карта на гр. 

Смолян, целия имот актуван с Акт за публична общинска собственост № 1031/ 

27.10.2011 г., вписан  в службата по вписвания под № 161, том VІ, н.д. 1174 с 
вх.№ 1853/28.10.2011 г., с начин на трайно ползване: комплексно застрояване, от 
който е образуван УПИ V-Политехническа гимназия, кв. 85 по плана на гр. 

Смолян, кв. Райково. 

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

1 188,00 лева (хиляда сто осемдесет и осем лева ) или на месец 99,00 (деветдесет и 

девет лева), съгласно предложението на директора на ППМГ „Васил Левски“ гр. 

Смолян. 

2. В договора да бъде включена клауза, че храните, предлагани в обекта 
трябва да отговарят на изискванията за безопасност и качество, регламентирани в 
европейското и националното законодателство. При констатиране на нарушение 
общината има право едностранно да прекрати договора. 
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IІІ. Упълномощава кмета на Община Смолян да проведе публичен  търг с 
тайно наддаване за отдаване под наем на сграда с идентификатор 67653. 921.182.5 

и да сключи договор за наем със срок  до 5 години. 

 IV. Дава съгласие постъпленията от наема да се предоставят на  ППМГ 

„Васил Левски“ гр. Смолян, като второстепенен  разпоредител с бюджетни 

средства. 
 

 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Следваща докладна записка. 
 

ПО ДЕВЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Отдаване под наем на общински 

терени за поставяне на преместваеми обекти по реда на чл. 56 от Закона за 

устройство на територията и Закона за общинската собственост. 

        ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян 

 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Г-н кмете, отдаване под наем. Имате ли да добавите нещо? 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Не, няма какво да добавя. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Имате думата, колеги. Не виждам желаещи. Предлагам 

прекратяване на разискванията. Който е „за“, моля да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 24, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: С 24 „за“, без „против“ и „въздържали се“, прекратяваме 
разискванията. Поименно гласуване. 
 

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

1. Анастас Караджов   – „за“ 

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     – „за“ 

14. Кирил Хаджихристев   – „за“ 

15. Коста Начев     – „за“ 

16. Костадин Василев    – „за“ 

17. Мариана Сивкова    – „за“ 

18. Мария Семерджиева    – „за“ 

19. Марияна Методиева    – „за“ 

20. Милен Журналов    – „за“ 

21. Милен Пачелиев    – „за“ 
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22. Михаил Генчев    – „за“ 

23. Петър Мирчев     – „за“ 

24. Салих Аршински    – „за“ 

25. Славка Каменова    – отсъства 
26. Стефан Сабрутев    – „за“ 

27. Стоян Иванов     – „за“ 

28. Филип Топов     – „за“ 

29. Юлия Кисьова     – отсъства 
 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Моля, обявете резултата. 
(Мариана Иванова: 25 „за“, без „против“ и „въздържали се“.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: С 25 гласа „за“, без „против“ и „въздържали се“, докладната 
записка се приема с нейните решения. 
 

 

                 Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на Кмета на 
Община Смолян – НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ, на основание чл.27, ал.1 от Наредбата за 
реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, чл. 12 от 
Наредба за обектите и елементите на градското обзавеждане по чл. 56 от ЗУТ, за 
рекламните, информационните и монументално-декоративни елементи и за рекламната 
дейност на територията на Община Смолян   и чл. 21, ал.1 т. 8 и ал. 2 чл.27  ал.5  от 
Закона за местното самоуправление и местната администрация 
 

Р Е Ш И: 

 

           І. Допуска разполагане на преместваеми обекти съгласно схеми по чл. 56 от 
ЗУТ и 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. 

 

II. Дава съгласие Кмета на Община Смолян да открие процедура за 
провеждане на публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на 
общински терени за поставяне на преместваеми обекти, като елементи от 
градското обзавеждане,  както следва: 

 

 

№  

по ред 

Местонахождение 

1. Терен  с обща площ  34 кв.м. за  поставяне на павилион за търговия, по одобрена схема 
по чл.56 от ЗУТ, находящ се до о.т. 130 между кв. 12 и кв. 13 (улична регулация ) по 

плана на с. Славейно  (Втора зона, за селища с население до  100 жители - 

намаление с 50 % , т.1.3. - 4,20  за кв.м., без ДДС, Складове и други обслужващи 

площи  3.11 – 1,40 за кв.м.). .    
2. Терен  за поставяне на временен обект – тип павилион за склад с площ 12 кв.м. находящ 

се  в с. Смилян, ПИ с ид.67547.501.1647 по кадастрална карта на с. Смилян, съгласно 

одобрена схема по чл. 56 от ЗУТ (Втора зона, за селища с население над 500 
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жители - намаление с 30 % , Складове и други обслужващи площи  3.11 – 1,40 за 

кв.м.). .   . 

 

3. 
Общински имот –  терен  № 3 с площ 20 кв.м. за поставяне на павилион  в с. Смилян, 

находящ се в поземлен имот с идентификатор 67547.501.1647 по одобрена схема по чл. 

56 от ЗУТ (терен „Липата“) (Втора зона, за селища с население над 500 жители - 

намаление с 30 % , Търговия 1.2 – 3,10 за кв.м.).. 
4. Терен  с площ 30 кв.м. за поставяне на павилион  за търговия, находящ се в поземлен 

имот с идентификатор 67653.925.390  по одобрена схема по чл. 56 от ЗУТ по к.к. на гр. 

Смолян, кв. Устово. (1.2 Търговия – 3.10 кв.м. ) . 
 5. Общински имот –  Терен  с площ 9,6 кв.м. за поставяне на павилион за търговия, 

находящ се  в  поземлен имот с идентификатор 67653.925.363 по одобрена схема по 

чл.56 от  ЗУТ (1.3 Търговия – 4.20 кв.м. ) . 
6. Общински имот –  терен с площ 28 кв.м. за поставяне на преместваем обект за търговия 

разположен в  п.и. с идентификатор 67653.925.325 по одобрена схема по чл. 56 от ЗУТ 

(1.2 Търговия – 3.10 кв.м. ) .. 
 

7. 
Общински имот –  Терен с площ 9 кв.м. за поставяне на преместваем обект за търговия 
разположен в поземлен имот с идентификатор 67653.925.137 по одобрена схема  по чл. 

56 от ЗУТ . (1.2 Търговия – 3.10 кв.м. ) .                                                                        
 

8. 
Общински имот –  Терен  с площ 12 кв.м. за поставяне на павилион за търговия, 
находящ се в поземлен имот с идентификатор 67653.913.637 по кадастрална карта на гр. 

Смолян /Каптажа /.(1.3 Търговия – 5.00 кв.м. ) . 
9. Терен за поставяне на преместваем обект за услуги на населението, разположен в 

поземлен имот с идентификатор 67653.921.550  по одобрена схема . (3.1 Услуги на 

населението  – 1.20 кв.м. ) . 
10. Терен  № 10 за поставяне на павилион за търговия /магазин Океан кв. Райково/ в 

поземлен имот с идентификатор 67653.921.486  по одобрена схема. (2.0. Питейно 

заведение  – 3.40 кв.м. ) .   
11. Общински имот –  терен за поставяне на временен обект – тип павилион, за склад, с 

площ 30 кв.м., съгласно одобрена схема  по чл. 56 от ЗУТ, находящ се  в с. Широка 
лъка, УПИ VІ –За групови стопански сгради, ПИ с ид.83274.501.4 по кадастрална карта 
на с. Широка лъка. (Втора зона, за селища с население до 500 жители - намаление

с 40 % , Складове и други обслужващи площи 3.11 – 1,40 за кв.м.).. 

 

IІІ. Определя следните условия на публичния търг с тайно наддаване: 
          1. Минималната тръжна цена не може да бъде по –ниска от посочената в 
Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги 

в община Смолян, Приложение № 2 , Раздел XII. Тарифа за определяне на 
месечния наем за един квадратен метър при отдаване под наем на общински 

имоти.   

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

ІV. Упълномощава кмета на общината да проведе публични търгове с тайно 

наддаване за отдаване под наем на горецитираните  обекти, да изготви заповеди и 

да сключи договори за наем за срок от 3 години.    
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ПО ДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Изкупуване на недвижим поземлен 

имот с идентификатор 67653.914.19 по кадастралната карта на гр. Смолян на 

основание чл. 199 от ЗУТ във връзка с чл. 33 от ЗС /ул. „Невястата“/. 

      ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян 

 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Следваща докладна, г-н кмете. Изкупуване на недвижим имот. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Недвижим поземлен имот. Ами няма какво да добавя. Имотът 
е в Горно Смолян, нужен е за улица. „Екзарх Стефан“ ли беше? Това е. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Имате думата, колеги. Г-н Хаджихристев. 
КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: Уважаеми г-н председател, г-н кмет, уважаеми кметове на 
населени места, колеги! Предлага се да се изкупи част от имот с определена цена след 

оценка, за да се развие, тоест да се изгради улица. Най-вероятно, че при изграждане на 
улици ще се стига до такива изкупувания на частни имоти, но във връзка с тази точка 
аз искам да попитам защо бързаме да го изкупим този имот, като още не сме 
обезщетили лицата, на които земите им попаднаха в обходния път след срутището до 
Тикале и в отсечката от колелото на главна пътна комуникация към блоковете на 
„Петровица“? 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Да. Инж. Цекова ще отговори. Решението да се изкупи е едно, 

плащането е все пак когато има пари естествено. Нека тя да отговори. 

МАРИАНА ЦЕКОВА: Благодаря ви! Искам да обясня, че улица „Екзарх Стефан“ е 
пусната по един или по друг начин през 1980 година през имота на тази жена. И ние не 
сме правили оценка. Съгласно чл. 199 от ЗУТ тя ни предложи тази цена. Беше много 
по-висока, водихме преговори с нея, за да не затвори пътя. Има страшно много хора. 
Сега, за останалите въпроси, ако позволите, г-н Хаджихристев, съм готова да ви 

отговарям, но да не е тук сега. 
(От залата: Покана за вечеря ли?) 

(Кирил Хаджихристев, от място: Аз нямаше да го кажа публично, ако не исках 

отговор.) 

МАРИАНА ЦЕКОВА: Добре. Започваме. Говорим за обходния път. Процедурата е в 
ход. Докато не се промени предназначението, няма как да изкупим частите от имотите, 
които са в Долно Влахово. Това е за обходния път. Като приключи процедурата, тежка 
е процедурата по промяна предназначението, движат се нещата, независими са от нас. 
Ние няма как да го направим това действие. Следващото, което говорите е за пътя, 
който свързва блоковете, нали така? Така. Нерегламентиран е пътя в един само 
участък, който е и попада в имота на Пойдовските. Предлагат ни да изкупим целия 
имот. Водихме неколкократно разговори с представителите на тази фамилия, които са 
в града и им предложихме. Тъй като в момента част от пътя минава през техния имот, а 
в съседство е нашият имот, който е пътя, да си направим съвместен ПУП. До 
настоящия момент те не контактуват с нас, за да кажат дали техните роднини са 
съгласни да направим ПУП-а за сметка на Общината. Това е, което мога да кажа. 
Следващото нещо, което е, че отреждането е едно цяло там за всички имоти, които са 
на „Петровица“. Така че трябва да се засегнат и други имоти, за които сме разговаряли 

и там няма проблеми. Но няма как да изкупим нещо, без то да е регламентирано за 
какво е отредено. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Други мнения и въпроси има ли? Г-н Топов. 
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ФИЛИП ТОПОВ: Така, колеги. Имам аз конкретни въпроси. Заедно с колегата 
Хаджихристев внесохме едно питане във връзка с обходния път Влахово – Тикале. 
Тогава определени колеги, когато коментирахме срутището, които в момента са 
решили да сменят модела на управление, изказаха много инженерно-техническо 
становище. И когато предлагахме и докладна записка да бъде изпратена до Бойко 

Борисов с оглед овладяване на това срутище, част от колегите общински съветници се 
смяха в залата. Това, което го казахме тогава, за съжаление се случва. Но да не се 
връщаме на обходен път Влахово – Тикале тип „бобслей“. Ако тези средства бяха 
пренасочени по отношение на Бункера – посока Рудозем, може би щеше да бъде много 

по-добре. Другият въпрос, по който задавам и искам конкретен отговор. Главна пътна 
комуникация, г-жо Цекова, приета ли е и пусната ли е официално за експлоатация? 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Моля за отговор, г-жа Цекова. 
МАРИАНА ЦЕКОВА: Главна пътна комуникация е приета от държавна приемателна 
комисия лично от РДНСК – Пловдив към оня момент и то веднага преди 2 години. И е 
пусната в експлоатация с удостоверение за експлоатация. Не мога да цитирам кой 

номер е, но мога да кажа на администрацията да ви донесат копие. Защото ние 
получаваме копия от тези въвеждания в експлоатация. Несериозно е това, което се 
говори, включая и от други администрации, на които им изпратихме, при все, че това 
не е собственост на Общината, самия път. Знаете, няма по какъв ред той да бъде 
експлоатиран към настоящия момент, ако не беше въведен. 

(Филип Топов, от място: Кратка реплика.) 

МАРИАНА ЦЕКОВА: Смолянският представител в комисията бях аз. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Да, заповядайте! Г-жа Цекова, наистина има и други 

администрации, които заявяват, че … 

(Мариана Цекова, от място: Кои?) 

(Кирил Хаджихристев, от място: МВР.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: МВР. 

ФИЛИП ТОПОВ: Аз няма да навлизам чак в толкова големи подробности и понеже 
има контролни органи, които трябва да извършат съответно.. 

(Реплика от място на Михаил Генчев /не се чува.) 

ФИЛИП ТОПОВ: … съответните проверки. Въпросът ми е конкретен. Тази главна 
пътна комуникация минава ли през частни имоти, които до момента не са обезщетени? 

МАРИАНА ЦЕКОВА: Главна пътна комуникация минава през имоти, които към онзи 

момент са били с уточнена собственост. Към настоящият момент, Законът за 
земеделските земи, чл. 10, ал. 7 казва следното: „Доказателствата за възстановяване на 
земите в регулация се извършва две години след подаване на заявлението по 

съответния ред“. Тоест 1994 година. Моите съграждани от квартал Устово частично не 
са си възстановили и към настоящия момент. Признавателното решение не означава, че 
е възстановително решение. С възстановителното решение по Закона за земеделските 
земи не приключва процеса по установяване на собствеността. Процесът по 
установяване на собствеността в регулация, съгласно Закона за земеделските земи 

става след издаване на нотариален акт. С това действие приключва самата процедура. 
Всички собственици, които са представили надлежно оформени нотариални актове, са 
получили средствата още преди обекта да бъде започнат. Няма как, който и да е било 
главен архитект да издаде строително разрешение, ако той няма уредена собственост. 
Благодаря! 
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ДАНЧО КИРЯКОВ: Г-н Николов, заповядайте! 
(Димитър Николов, от място: Процедура.) 

САЛИХ АРШИНСКИ: Имах реплика, г-н председател. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Момент, момент. Г-н Николов е преди вас.  
САЛИХ АРШИНСКИ: Имах реплика. 
(Димитър Николов, от място: От място. Предлагам прекратяване на разискванията. 

Излизаме извън темата. Извън докладната записка.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Така е, тъкмо щях да направя забележка. Заповядайте, г-н 

Аршински! 

САЛИХ АРШИНСКИ: Реплика имам или нямам? Към г-н Топов. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Да. 
САЛИХ АРШИНСКИ: Г-н Топов, да смесвате тази докладна с обходния път и 

срутището, е да търсите „под вола теле“. Като говорите за смяна на модела на 
управление, гледам че активно във фейсбук се занимавате с това нещо, благодаря! Не 
знам дали трябва да ви плащам хонорар. Обаче като идват избори и се борим за 
любовта на някои отгоре да ни хареса, не бива да заблуждаваме хората. Срутището е 
изключително държавен проблем. Ако трябва да протестираме пред някой, то е пред 

областния управител, като представител на правителството. Само че там на някои хора 
не им държи. Или пък сигурно искат да се харесат на премиера по една или друга 
причина, идват избори. Не е коректно, продължавам да твърдя, че не е коректно, 

срутището е проблем на държавата. Ние можем да имаме позиция, ама да внасяме 
докладни и декларация е безумно. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Процедура има, колеги. Предложено е 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. Преди гласуването едно уточнение. Г-н Николов, друг път като имате 
процедура, извикайте се „процедура“, защото вие вдигнахте ръка. Аз мислех, че ще се 
изказвате. Поименно гласуване, колеги. 

 

 

Поименно гласуване на проекта за решение по т. 10 от дневния ред: 
 

1. Анастас Караджов   – „за“ 

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     – „за“ 

14. Кирил Хаджихристев   – „против“ 
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15. Коста Начев     – „за“ 

16. Костадин Василев    – отсъства 
17. Мариана Сивкова    – „за“ 

18. Мария Семерджиева    – „за“ 

19. Марияна Методиева    – „за“ 

20. Милен Журналов    – „за“ 

21. Милен Пачелиев    – „за“ 

22. Михаил Генчев    – „за“ 

23. Петър Мирчев     – „за“ 

24. Салих Аршински    – „за“ 

25. Славка Каменова    – отсъства 
26. Стефан Сабрутев    – „за“ 

27. Стоян Иванов     – „за“ 

28. Филип Топов     – „против“ 

29. Юлия Кисьова     – отсъства 
 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Моля, обявете резултата. 
(Мариана Иванова: 22„за“, 2 „против“, без „въздържали се“.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: 22 „за“, 2 „против“ и без „въздържали се“, докладната записка и 

решенията в нея се приемат. 
 

              Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на Кмета на 
Община Смолян – НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ, на основание чл.21, ал.1 т.8 и ал. 2, чл. 27, 

ал. 5  от Закона за местното самоуправление и местна администрация, чл.21, ал.4 и ал.5 

от ЗОС във връзка с чл.199, ал.1 от ЗУТ, 

 

                                                          Р Е Ш И: 

     1. Дава съгласие, да бъде изкупен поземлен имот с идентификатор 

67653.914.19 целия с площ 407 (четиристотин и седем) кв.м., трайно 

предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско 

застрояване (до 10m) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. 

Смолян, одобрена със Заповед № РД-18-14/10.05.2005 год. на ИД на Агенцията 
по геодезия, картография и кадастър, при граници: п.и. 67653.914.552, п.и. 

67653.914.455, п. и. 67653.914.18, 67653.914.449, УПИ Х – озеленяване, кв. 98 по 

плана на гр. Смолян, кв. Горно Смолян за сумата от 18 722,00 (осемнадесет 
хиляди седемстотин двадесет и два) лева, собственост на Н. М. Н. 

      2. Упълномощава Кмета на Община Смолян да сключи договор за 
изкупуване на поземлен имот с идентификатор идентификатор 67653.914.19 

целия с площ 407 (четиристотин и седем) кв.м., трайно предназначение на 
територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 

10m) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Смолян, одобрена 
със Заповед № РД-18-14/10.05.2005 год. на ИД на Агенцията по геодезия, 
картография и кадастър, при граници: п.и. 67653.914.552,  п.и. 67653.914.455, п. 
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и. 67653.914.18, 67653.914.449, УПИ Х – озеленяване, кв. 98 по плана на гр. 

Смолян, кв. Горно Смолян за сумата от 18 722,00 (осемнадесет хиляди 

седемстотин двадесет и два) лева,  собственост на Н. М. Н. 
  

 

ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Сключване на предварителен 

договор по реда на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ за част от поземлен имот с 

идентификатор 67653.1.648 по кадастралната карта на гр. Смолян, м. 

Караманджа. 

        ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян 

 

 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Следваща докладна. Сключване на предварителен договор, г-н 

кмете. Имате ли да добавите нещо? 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Няма какво да добавя. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Имате думата, колеги! Не виждам желаещи. Предлагам 

прекратяване на разискванията. Който е „за“, моля да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 23, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: С 23 гласа „за“, без „против“ и „въздържали се“, прекратяваме 
разискванията. Поименно гласуване. 
 

Поименно гласуване на проекта за решение по т. 11 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     – „за“ 

14. Кирил Хаджихристев   – отсъства 
15. Коста Начев     – „за“ 

16. Костадин Василев    – „за“ 

17. Мариана Сивкова    – „за“ 

18. Мария Семерджиева    – „за“  

19. Марияна Методиева    – „за“ 

20. Милен Журналов    – „за“ 

21. Милен Пачелиев    – „за“ 

22. Михаил Генчев    – „за“ 

23. Петър Мирчев     – „за“ 
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24. Салих Аршински    – „за“ 

25. Славка Каменова    – отсъства 
26. Стефан Сабрутев    – „за“ 

27. Стоян Иванов     – „за“ 

28. Филип Топов     – „за“ 

29. Юлия Кисьова     – отсъства 
 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Моля, обявете резултата.  
(Чуват се разговори извън залата.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Може ли да помоля колежки, да затворите вратата, защото там 

доста силно говорят. Благодаря! 
(Мариана Иванова: 23 „за“, без „против“ и 1 „въздържал се“.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: С 23 гласа „за“, без „против“ и 1 „въздържал се“, докладната 
записка и решенията в нея се приемат. 
 

                     Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на Кмета на 
Община Смолян – НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2, чл. 

27, ал. 3 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация чл. 6, 

ал. 1, от Закона за общинската собственост и чл. 5, ал. 2 и ал. 5 от Наредбата за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, чл. 8, ал. 9 и чл. 35, 

ал. 4, т. 2 от Закона за общинската собственост и чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от Закона за 
устройство на територията, 
 

Р Е Ш И: 

 

1. Обявява от публична общинска собственост в частна общинска собственост, 
поради отпаднало предназначение – 23,00 кв.м. от поземлен имот с идентификатор 

67653.1.648 целия с площ 3310 кв.м., трайно предназначение на територията: 
земеделска, с начин на трайно ползване: за селскостопански, горски, ведомствен път, 
при граници: 67653.1.948,  67653.1.842, 67653.1.919, кв. 12 по плана на гр. Смолян, 

публична общинска собственост, съгласно скица-проект за промяна на граници на 
поземлени имоти с идентификатори 67653.1.947 и 67653.1.948, кв. 12 в местност 
Караманджа, в землището на гр. Смолян . 

2. Допълва Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – 

общинска собственост за 2019 година приета с Решение № 1021/30.01.2019 година на 
Общински съвет Смолян в Приложение № 5 – Разпоредителни сделки на основание чл. 

15, ал. 3 и ал. 5 от от Закона за устройство на територията, допълва 23,00 кв.м. от 
поземлен имот с идентификатор 67653.1.648 целия с площ 3310 кв.м.,  трайно 
предназначение на територията: земеделска, с начин на трайно ползване: за 
селскостопански, горски, ведомствен път, при граници: 67653.1.948,  67653.1.842, 

67653.1.919, кв. 12 по плана на гр. Смолян, публична общинска собственост  
3. Дава съгласие за сключване на предварителен договор с А.К. Д. по реда на чл. 

15, ал. 3, и ал. 5 от Закона за устройства на територията. 
4. Упълномощава Кмета на Община Смолян да сключи предварителен договор 

А.К. Д. за продажба на 23,00 кв.м. от поземлен имот с идентификатор 67653.1.648 целия 
с площ 3310 кв.м.,  трайно предназначение на територията: земеделска, с начин на 
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трайно ползване: за селскостопански, горски, ведомствен път, при граници: 67653.1.948,  

67653.1.842, 67653.1.919, кв. 12 по плана на гр. Смолян, публична общинска 
собственост на пазарна оценка от 506,00 (петстотин и шест) лева, без ДДС. 

5. След влизане в сила на изменението на Подробният устройствен план и 

плащане на цената, да сключи окончателен договор. 

 

ПО ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Сключване на предварителен 

договор по реда на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ за част от поземлен имот с 

идентификатор 67653.921.44 по кадастралната карта на гр. Смолян, кв. Райково. 

                 ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян 

 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Следваща докладна, аналогична, сключване на предварителен 

договор. Имате ли да добавите нещо, г-н кмете?  

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Не. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Имате думата, колеги. Не виждам желаещи. Предлагам 

прекратяване на разискванията. Който е „за“, моля да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 23, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: С 23 гласа „за“ прекратяваме разискванията. Поименно гласуване. 
 

 

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

1. Анастас Караджов   – „за“ 

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     – „за“ 

14. Кирил Хаджихристев   – отсъства 
15. Коста Начев     – „за“ 

16. Костадин Василев    – „за“ 

17. Мариана Сивкова    – „за“ 

18. Мария Семерджиева    – „за“ 

19. Марияна Методиева    – „за“ 

20. Милен Журналов    – „за“ 

21. Милен Пачелиев    – „за“ 

22. Михаил Генчев    – „за“ 

23. Петър Мирчев     – „за“ 

24. Салих Аршински    – „за“ 
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25. Славка Каменова    – отсъства 
26. Стефан Сабрутев    – „за“ 

27. Стоян Иванов     – „за“ 

28. Филип Топов     – „за“ 

29. Юлия Кисьова     – отсъства 
 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Моля, обявете резултата. 
(Мариана Иванова: 24 „за“, без „против“ и „въздържали се“.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: С 24 гласа „за“, без „против“ и „въздържали се“, докладната 
записка и решенията в нея се приемат. 
 

                 Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на Кмета на 
Община Смолян – НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2, и чл. 

27, ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация чл. 6, ал. 1, 

от Закона за общинската собственост и чл. 5, ал. 2 и ал. 5 от Наредбата за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, чл. 8, ал. 9 и чл. 35, 

ал. 4, т. 2 от Закона за общинската собственост и чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от Закона за 
устройство на територията, 
 

Р Е Ш И: 

 

1. Обявява от публична общинска собственост в частна общинска 
собственост, поради отпаднало предназначение – 48,00 кв.м. от поземлен имот с 
идентификатор 67653.921.44   целия с площ от 403.00 /четиристотин и три/ кв.м., с 
начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10m), трайно предназначение на 
територията: урбанизирана, при граници: 67653.921.45, 67653.921.483, 67653.921.482, 

67653.921.544, 67653.921.528, 67653.921.43, УПИ VI - озеленяване в кв.66 по плана на 
гр. Смолян, кв. Райково, актуван с акт за публична общинска собственост № 

1227/26.07.2019 год, съгласно скица-проект за промяна на граници на поземлен имот с 
идентификатор 67653.921.544.  

             2. Допълва Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – 

общинска собственост за 2019 година приета с Решение № 1021/30.01.2019 година на 
Общински съвет Смолян в Приложение № 5 – Разпоредителни сделки на основание чл. 

15, ал. 3 и ал. 5 от Закона за устройство на територията, допълва 48,00 кв.м. от 
поземлен имот с идентификатор 67653.921.44   целия с площ от 403.00 /четиристотин и 

три/ кв.м., с начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10m), трайно 

предназначение на територията: урбанизирана, при граници: 67653.921.45, 

67653.921.483, 67653.921.482, 67653.921.544, 67653.921.528, 67653.921.43, УПИ VI - 

озеленяване в кв.66 по плана на гр. Смолян, кв. Райково, актуван с акт за публична 
общинска собственост № 1227/26.07.2019 год.  

              3. Дава съгласие за сключване на предварителен договор с „Евгений Маринов 
- РМ“ ООД по реда на чл. 15, ал. 3, и ал. 5 от Закона за устройства на територията. 
             4. Упълномощава Кмета на Община Смолян да сключи предварителен 

договор „Евгений Маринов - РМ“ ООД за продажба на 48,00 кв.м. от поземлен имот с 
идентификатор 67653.921.44   целия с площ от 403.00 /четиристотин и три/ кв.м., с 
начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10m), трайно предназначение на 
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територията: урбанизирана, при граници: 67653.921.45, 67653.921.483, 67653.921.482, 

67653.921.544, 67653.921.528, 67653.921.43, УПИ VI - озеленяване в кв.66 по плана на 
гр. Смолян, кв. Райково, актуван с акт за публична общинска собственост № 

1227/26.07.2019 год.  на пазарна оценка от 2784,00 (две хиляди седемстотин осемдесет 
и четири) лева, без ДДС. 

            5. След влизане в сила на изменението на Подробният устройствен план и 

плащане на цената, да сключи окончателен договор. 

 

ПО ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Предоставяне на безвъзмездно 

право на ползване на Национална Асоциация Сигурност – клон Смолян върху 

имот частна общинска собственост по реда на Закона за общинската собственост. 

                ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян 

 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Следваща докладна записка. Г-н кмете, имате ли да добавите 
нещо? 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Не, не. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: В тази точка Кирил Хаджихристев има декларация за негласуване 
поради конфликт на интереси. Имате думата, колеги. Не виждам желаещи. Предлагам 

прекратяване на разискванията. Който е „за“, моля да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 24, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: С 24 „за“ прекратяваме разискванията. Поименно гласуване. 
 

 

 Поименно гласуване на проекта за решение по т. 13 от дневния ред: 
 

1. Анастас Караджов   – „за“ 

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     – „за“ 

14. Кирил Хаджихристев   – отсъства 
15. Коста Начев     – „за“ 

16. Костадин Василев    – „за“ 

17. Мариана Сивкова    – „за“ 

18. Мария Семерджиева    – „за“ 

19. Марияна Методиева    – „за“ 

20. Милен Журналов    – „за“ 

21. Милен Пачелиев    – „за“ 
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22. Михаил Генчев    – „за“ 

23. Петър Мирчев     – „за“ 

24. Салих Аршински    – „против“ 

25. Славка Каменова    – отсъства 
26. Стефан Сабрутев    – „за“ 

27. Стоян Иванов     – „за“ 

28. Филип Топов     – „за“ 

29. Юлия Кисьова     – отсъства 
 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Моля, обявете резултата. 
(Мариана Иванова: 23 „за“, 1 „против“, без „въздържали се“.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: С 23 гласа „за“, 1 „против“ и без „въздържали се“, докладната 
записка и решенията в нея се приемат. 
 

                 Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на Кмета на 
Община Смолян – НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ, на основание чл.21, ал.1, т.8 и чл.27 ал. 5 от 
Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 39, ал. 4 от Закона 
за общинската собственост,   
 

Р Е Ш И: 

 

               1. Учредява безвъзмездно право на ползване за срок от 5 (пет) години на 
„Национална Асоциация Сигурност - клон Смолян“ с Булстат 1212613920038,  

регистриран с Решение № 1235 от 23.10.2007 г., 23/02.05.2011 г. вписано в регистъра на 
юридическите лица с нестопанска цел при Смолянски окръжен съд под № 26,том 312 

,стр.164 по ф.д.№279/2007 г.,  върху помещение частна общинска собственост с обща 
площ 38,65 кв.м., находящо се  на първо ниво   в самостоятелен обект с идентификатор 

67653.915.333.1.9, в сграда с идентификатор 67653.915.333.1, разположена в поземлен 

имот с идентификатор 67653.915.333, Урегулиран поземлен имот І – Редакция, кв. 155 

по ПУП на гр. Смолян, община Смолян, актуван с Акт за частна общинска собственост 
№ 1902/14.07.2017 год., вписан в Служба по вписванията – Смолян под №103, том ІV, 

н.д. 424 от 2017г. Предназначението, за което ще се ползва имотът е офис . 
             2. Всички разходи свързани с ползването на имота, като ел. енергия, вода, общи 

части, телефон, данък (съгл.чл.11 ал.3 от ЗМДТ) и такса битови отпадъци, се заплащат 
от ползвателя . 
           3. Възлага на Кмета на Община Смолян да сключи договор за срок от 5 години, 

като всички консумативи, като ток, вода, интернет и общи части са за сметка на 
ползвателя.  
(Салих Аршински, от място: Обяснение на отрицателен вот.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Заповядайте, г-н Аршински! 

САЛИХ АРШИНСКИ: Благодаря! Уважаеми г-н председател, гласувах „против“ по 

две причини. Първо, винаги сме защитавали позицията, че на подобни синдикални 

организации, въобще на организации от подобен частен характер да не се отдават 
безвъзмездно терени. Втората причина, поради която гласувах „против“ е лично за тази 

асоциация нищо не съм чувал. Отделно знам, че служителите на Министерство на 
вътрешните работи имат синдикат, който защитава техните права. Подобни 
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организации може всеки да си регистрира и да иска да получи безвъзмездни 

помещения. Според мен по принцип практиката да се дават безвъзмездно помещения е 
порочна, затова гласувах „против“. Благодаря! 
ДАНЧО КИРЯКОВ: И аз бих гласувал „против“, ама.. 
(Димитър Кръстанов, от място: Асоциацията е колективен член на Съюза на 

офицерите и сержантите от запаса и е сдружение в обществена полза..) 

(Салих Аршински, от място: Потвърждение на думите.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Продължаваме напред. 

 

 

ПО ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Възмездно право на 

пристрояване върху поземлен имот с идентификатор 67653.915.113 – частна 

общинска собственост по реда на чл. 38, ал. 2 от Закона за общинската 

собственост, гр. Смолян.    

    ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян 

 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Четиринадесета точка от дневния ред. Възмездно право на 
пристрояване. Г-н кмете? 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Няма какво да добавя. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Имате думата, колеги. Не виждам желаещи. Предлагам 

прекратяване на разискванията. Който е „за“, моля да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 25, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: С 25 „за“ прекратяваме разискванията. Поименно гласуване. 
 

Поименно гласуване на проекта за решение по т. 14 от дневния ред: 
 

1. Анастас Караджов   – „за“ 

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     – „за“ 

14. Кирил Хаджихристев   – „за“ 

15. Коста Начев     – „за“ 

16. Костадин Василев    – „за“ 

17. Мариана Сивкова    – „за“ 

18. Мария Семерджиева    – „за“ 

19. Марияна Методиева    – „за“ 

20. Милен Журналов    – „за“ 
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21. Милен Пачелиев    – „за“ 

22. Михаил Генчев    – „за“ 

23. Петър Мирчев     – „за“ 

24. Салих Аршински    – „за“ 

25. Славка Каменова    – отсъства 
26. Стефан Сабрутев    – „за“ 

27. Стоян Иванов     – „за“ 

28. Филип Топов     – „за“ 

29. Юлия Кисьова     – отсъства 
 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Моля, обявете резултата. 
(Мариана Иванова: 25 „за“, без „против“ и „въздържали се“.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: С 25 гласа „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 МЕЛЕМОВ, на основание чл. 8, ал. 9  и  чл. 38, ал. 2 от 
Закона за общинската собственост във връзка с и чл. 21, ал.1, т. 8 и т. 12, и чл. 27, ал. 5 

от Закона за местното самоуправление и местна администрация, 
 

Р Е Ш И: 

 

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

общинска собственост за 2019 година приета с Решение № 1021/30.01.2019 год. на 
Общински съвет Смолянн в Приложение № 4 – Разпоредителни сделки на основание 
чл. 37 и чл. 38 от Закона за общинската собственост, допълва 53 (петдесет и три) 

кв.м., на  две нива - I ниво (гараж) -24 кв.м. и II ниво (стълба и открита тераса) – 29 

кв.м. към  сграда с идентификатор 67653.915.113.1 (шест, седем, шест, пет, три, точка, 
девет, едно, пет, точка, едно, едно, три, точка, едно), с предназначение: друг вид 

сграда за обитаване със застроена площ 108 (сто и осемдесет)  кв.м по кадастралната 
карта на гр. Смолян, одобрена със Заповед № РД-18-14/10.05.2005 год. на 
Изпълнителен директор на АГКК разположена в поземлен имот с идентификатор 

67653.915.113 (шест седем шест пет три точка девет едно пет точка едно едно три) с 
площ от 1047.00 кв.м. /хиляда четиридесет и седем кв.м. / с начин на трайно ползване: 
Ниско застрояване (до 10m), трайно предназначение на територията: урбанизирана, 
при граници: 67653.915.111, 67653.915.126, 67653.915.114, 67653.915.88, УПИ ХV в 
кв.121 , ПИ с идентификатор 67653.915.113, който е частна общинска собственост на 
основание Акт за частна общинска собственост № 1980/08.07.2019 год.  

2. Дава съгласие Община Смолян да учреди възмездно право на пристрояване 
на наследници на М. К. Ч. в размер на 53 (петдесет и три) кв.м., на  две нива - I ниво 

(гараж) -24 кв.м. и II ниво (стълба и открита тераса) – 29 кв.м. към  сграда с 
идентификатор 67653.915.113.1 (шест, седем, шест, пет, три, точка, девет, едно, пет, 
точка, едно, едно, три, точка, едно), с предназначение: друг вид сграда за обитаване 
със застроена площ 108 (сто и осемдесет)  кв.м по кадастралната карта на гр. Смолян, 

одобрена със Заповед № РД-18-14/10.05.2005 год. на Изпълнителен директор на 
АГКК разположена в поземлен имот с идентификатор 67653.915.113 (шест седем 
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шест пет три точка девет едно пет точка едно едно три) с площ от 1047.00 кв.м. 

/хиляда четиридесет и седем кв.м. / с начин на трайно ползване: Ниско застрояване 
(до 10m), трайно предназначение на територията: урбанизирана, при граници: 

67653.915.111, 67653.915.126, 67653.915.114, 67653.915.88, УПИ ХV в кв.121 , ПИ с 
идентификатор 67653.915.113, който е частна общинска собственост на основание 
Акт за частна общинска собственост № 1980/08.07.2019 год.  на стойност 790,00 

(седемстотин и деветдесет) лева без ДДС. 
3. Упълномощава Кмета на Община Смолян да извърши необходимите 

действия по изпълнение на горното решение. 
          

ПО ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Възмездно право на 

пристрояване върху поземлен имот № 67653.915.250 – частна общинска 

собственост по реда на чл. 38, ал. 2 от Закона за общинската собственост, гр. 

Смолян.   

                                     ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян 

 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Следваща докладна записка, аналогична. Г-н кмете? 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Няма какво да добавя. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Имате думата, колеги. Не виждам желаещи. Предлагам 

прекратяване на разискванията. Който е „за“, моля да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 25, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: С 25 „за“ прекратяваме разискванията. Поименно гласуване. 
 

Поименно гласуване на проекта за решение по т. 15 от дневния ред: 
 

1. Анастас Караджов   – „за“ 

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     – „за“ 

14. Кирил Хаджихристев   – „за“ 

15. Коста Начев     – „за“ 

16. Костадин Василев    – „за“ 

17. Мариана Сивкова    – „за“ 

18. Мария Семерджиева    – „за“ 

19. Марияна Методиева    – „за“ 

20. Милен Журналов    – „за“ 

21. Милен Пачелиев    – „за“ 
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22. Михаил Генчев    – „за“ 

23. Петър Мирчев     – „за“ 

24. Салих Аршински    – „за“ 

25. Славка Каменова    – отсъства 
26. Стефан Сабрутев    – „за“ 

27. Стоян Иванов     – „за“ 

28. Филип Топов     – „за“ 

29. Юлия Кисьова     – отсъства 
 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Моля, обявете резултата. 
(Мариана Иванова: 25 „за“, без „против“ и „въздържали се“.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: С 25 гласа „за“, без „против“ и „въздържали се“, докладната 
записка и решенията в нея се приемат. 
 

Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на Кмета на Община 
Смолян – НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ, на основание чл. 8, ал. 9   и  чл. 38, ал. 2 от Закона за 
общинската собственост във връзка с и чл. 21, ал.1, т. 8 и т. 12, и чл. 27, ал. 5 от Закона 
за местното самоуправление и местна администрация, 
 

Р Е Ш И: 

 

1. Допълва Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска 
собственост за 2019 година приета с Решение № 1021/30.01.2019 год. на Общински 

съвет Смолянн в Приложение № 4 – Разпоредителни сделки на основание чл. 37 и чл. 

38 от Закона за общинската собственост, допълва 8,90 (осем цяло и деветдесет) кв.м., а 
именно пристрояване на тераса с площ 8,90 (осем цяло и деветдесет) кв.м.  към 

самостоятелен обект с идентификатор 67653.915.250.5.7 (шест, седем, шест, пет, три, 

точка, девет, едно, пет, точка, две, пет, нула, точка, пет, точка, седем), с 
предназначение жилище, апартамент, със застроена площ 44,58 кв.м., ведно 8,86 % 

идеални части от общите части и от правото на строеж, при граници: на същия етаж: 

67653.915.250.5.6, 67653.915.250.5.8, под обекта: 67653.915.250.5.4, 67653.915.250.5.5, 

над обекта: 67653.915.250.5.11, 67653.915.250.5.9, 67653.915.250.5.10  в сграда № 5, 

представляващ Апартамент в гр. Смолян, ул. „Константин Иричек”, разположен в 
поземлен имот с идентификатор 67653.915.250 с площ 4982 (четири хиляди 

деветстотин осемдесет и два) кв.м., начин на трайно ползване: Комплексно 
застрояване, трайно предназначение на територията: урбанизирана, УПИ ІХ – 1592, 

УПИ Х – 1597 – озеленяване и гаражи, УПИ VІІІ,  УПИ VІІ, УПИ VІ, УПИ V, кв. 110 

по плана на гр. Смолян, при граници: 67653.915.266, 67653.915.255, 67653.915.254, 

67653.253, 67653.915.252, 67653.915.232, 67653.915.249, 67653.915.591, 67653.915.583, 

който поземлен имот е частна общинска собственост на основание Акт за частна 
общинска собственост № 1805/13.02.2015 год., вписан под № 177, том І, дело 252/2015 

г.  
2. Дава съгласие Община Смолян да учреди възмездно право на пристрояване на 

E.С.Д. в размер на 8,90 (осем цяло и деветдесет) кв.м., а именно пристрояване на тераса 
с площ 8,90 (осем цяло и деветдесет) кв.м.  към самостоятелен обект с идентификатор 
67653.915.250.5.7 (шест, седем, шест, пет, три, точка, девет, едно, пет, точка, две, пет, 
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нула, точка, пет, точка, седем), с предназначение жилище, апартамент, със застроена 
площ 44,58 кв.м., ведно 8,86 % идеални части от общите части и от правото на строеж, 

при граници: на същия етаж: 67653.915.250.5.6, 67653.915.250.5.8, под обекта: 
67653.915.250.5.4, 67653.915.250.5.5, над обекта: 67653.915.250.5.11, 67653.915.250.5.9, 

67653.915.250.5.10 в сграда № 5, представляващ Апартамент в гр. Смолян, ул. 

„Константин Иричек”, разположен в поземлен имот с идентификатор 67653.915.250 с 
площ 4982 (четири хиляди деветстотин осемдесет и два) кв.м., начин на трайно 
ползване: Комплексно застрояване, трайно предназначение на територията: 
урбанизирана, УПИ ІХ – 1592, УПИ Х – 1597 – озеленяване и гаражи, УПИ VІІІ,  УПИ 

VІІ, УПИ VІ, УПИ V, кв. 110 по плана на гр. Смолян, при граници: 67653.915.266, 

67653.915.255, 67653.915.254, 67653.253, 67653.915.252, 67653.915.232, 67653.915.249, 

67653.915.591, 67653.915.583, който поземлен имот е частна общинска собственост на 
основание Акт за частна общинска собственост № 1805/13.02.2015 год., вписан под № 

177, том І, дело 252/2015 г. на стойност 366,00 (триста шестдесет и шест) 

3. Упълномощава Кмета на Община Смолян да извърши необходимите действия 
по изпълнение на горното решение. 

  

ПО ШЕСТНАДЕСЕТА 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: Следваща докладна. Предоставяне на общински поземлен фонд. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Няма какво да добавя. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Имате думата, колеги. Не виждам желаещи. Предлагам 

прекратяване на разискванията. Който е „за“, моля да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 25, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: С 25 гласа „за“ прекратяваме разискванията. Отново поименно 
гласуване.  
 

Поименно гласуване на проекта за решение по т. 16 от дневния ред: 
 

1. Анастас Караджов   – „за“ 

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     – „за“ 

14. Кирил Хаджихристев   – „за“ 
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15. Коста Начев     – „за“ 

16. Костадин Василев    – „за“ 

17. Мариана Сивкова    – „за“ 

18. Мария Семерджиева    – „за“ 

19. Марияна Методиева    – „за“ 

20. Милен Журналов    – „за“ 

21. Милен Пачелиев    – „за“ 

22. Михаил Генчев    – „въздържал се“ 

23. Петър Мирчев     – „за“ 

24. Салих Аршински    – „за“ 

25. Славка Каменова    – отсъства 
26. Стефан Сабрутев    – „за“ 

27. Стоян Иванов     – „за“ 

28. Филип Топов     – „за“ 

29. Юлия Кисьова     – отсъства 
 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Моля, обявете резултата. 
(Мариана Иванова: 24 „за“, без „против“, 1 „въздържал се“.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: С 24 „за“, без „против“ и 1 „въздържал се“, докладната записка и 

решенията се приемат. 
 

                 Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на Кмета на 
Община Смолян – НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ, на основание чл.21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 във 
връзка с чл.27, ал. 5 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, 

 

Р Е Ш И: 

 

І.Дава съгласие, поземлен имот с идентификатор 11048.54.58, с площ 2011 кв. м. 

местност „Ливадето“, трайно предназначение на територията – земеделска,  начин на 
трайно ползване – ливада, находящ се в землището на с. Виево, общ. Смолян, да бъде 
предоставен на Общинска служба по земеделие – Смолян за постановяване на решение 
за възстановяване правото на собственост на наследници на Н.С.С. 

ІІ.1.Дава съгласие, поземлен имот с проектен идентификатор 02782.3.700, с 
площ 1000 кв. м. трайно предназначение на територията – земеделска,  начин на трайно 
ползване – ливада, находящ се в землището на с. Горна Арда, общ. Смолян, да бъде 
предоставен на Общинска служба по земеделие – Смолян за постановяване на решение 
за възстановяване правото на собственост на наследници на Х.И.М. 

ІІ.2.Дава съгласие, поземлен имот с проектен идентификатор 02782.4.548, с 
площ 613 кв. м. местност „Парапулско“, трайно предназначение на територията – 

земеделска,  начин на трайно ползване – ливада, находящ се в землището на с. Горна 
Арда, общ. Смолян, да бъде предоставен на Общинска служба по земеделие – Смолян 

за постановяване на решение за възстановяване правото на собственост на наследници 

на Х.И.М. 
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ІІI.Дава съгласие, поземлен имот с проектен идентификатор 67547.10.1, с площ 

7597 кв. м. местност „Аламугаво“, трайно предназначение на територията – 

земеделска,  начин на трайно ползване – ливада, находящ се в землището на с. Смилян, 

общ. Смолян, да бъде предоставен на Общинска служба по земеделие – Смолян за 
постановяване на решение за възстановяване правото на собственост на наследници на 
А.А.З. 

ІV.Дава съгласие, поземлен имот с проектен идентификатор 81520.6.136, с площ 

212 кв. м. трайно предназначение на територията – земеделска,  начин на трайно 

ползване – ливада, находящ се в землището на с. Чокманово, общ. Смолян, да бъде 
предоставен на Общинска служба по земеделие – Смолян за постановяване на решение 
за възстановяване правото на собственост на наследници на П.К.К. 

 

ПО СЕДЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Продажба на поземлен 

имот с идентификатор 67653.915.649 - частна общинска собственост по  реда на чл. 

35, ал. 1 от Закона за общинската собственост и чл. 44, ал. 1 от Наредбата за реда 

за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество чрез 

публичeн търг с тайно наддаване.    

    ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян 

 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Следваща докладна. Продажба на поземлен имот. Имате думата, 
г-н кмете. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Няма какво да добавя. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Имате думата, колеги. Заповядайте! Кирил Хаджихристев. 
КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: Тази докладна влиза за трети път на заседание на 
Общински съвет. Предишните два пъти Общинският съвет е гласувал „против“. Не 
виждам никакви промени в обстоятелствата, за да бъде вкарана пак и предлагам 

вносителят да я оттегли. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Аз не виждам каква драма има. Преди една или половин 

година е била, животът се променя, може да са размислили общинските съветници. Но 

ако я отхвърлите, какъв е проблема? Има ли щета за някой? За никой, абсолютно. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Г-н Караджов. 
АНАСТАС КАРАДЖОВ: Може би ръководството на Община Смолян се надява, че 
половината общински съветници страдат от амнезия и ще забравят как са гласували и 

ще си променят мнението. Уви, това едва ли ще се случи. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Това е пък абсолютно смешно да се каже. 
АНАСТАС КАРАДЖОВ: Може ли да се изкажа? Прощавайте! 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Каква амнезия?  

АНАСТАС КАРАДЖОВ: Да, разбирам. Другият ми въпрос, който е по-основен. До 
кога в Община Смолян докладни, които биват вкарвани по няколко пъти ще ни бъдат 
предоставени завоалирани така, че един човек, аз не мога да я позная тази докладна, по 

която съм гласувал три пъти. Как един гражданин, който влезне в сайта на Общината и 

иска да се запознае, може да разбере за кой имот аджеба става въпрос? До кога 
докладните ще бъдат вкарвани само и единствено с идентификатори? Неразбираемо 

дори и за общинските съветници. 
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НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: За тази цел има комисии. Там се пита. Ето, тука сте всички. 

Някой да каже някога на комисия да му е отказано? А пък гражданина, в този етап не 
гласува в Общински съвет. Това няма никакво значение. Тя ако не се приеме, какво 
касае гражданина? Ако се приеме и се обяви конкурс, всички ще знаят. Какви амнезии, 

какви глупости? Аз това не мога да разбера. Какво не е ясно? И кое е завоалираното? 

Айде да ви чуем. Кой от вас не знае за кой имот става въпрос? 

(Анастас Караджов, от място: Аз лично.) 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Ти? А пита ли на комисия? Пита ли на комисия? Данчо, имало 
ли е на въпрос на комисия и скрито ли е нещо? Не е имало. Защо не питахте на 
комисия, г-н Караджов? Аз разбирам да сте питали и те да са ви излъгали какъв е този 

имот. Но при положение, че не сте питали на комисия и сега да твърдите, че има нещо 

скрито покрито.. Има ли някой в залата да не знае за кой имот става въпрос? Честно да 
си говорим. Има ли някой, който не знае? Никой не отговаря. Само г-н Караджов не е 
разбрал. Значи проблемът е във вас, г-н Караджов. Ако имаше поне няколко човека да 
не знаят, хубаво, ама като само вие от целия Общински съвет не знаете… Явно кривата 
ракета е там. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Реплика има г-н Аршински, след това ще ви дам, г-н Караджов. 
САЛИХ АРШИНСКИ: Уважаеми г-н председател, реплика. Уважаеми колега 
Караджов! Принципна е репликата. Има три начина, по които всеки един гражданин, 

още повече съветник, да се запознае с темата, която го интересува, ако го интересува. 
Първият начин е ГИС – про системата, която Община Смолян е изградила, където 

можете да видите целия кадастър на Общината с номерата, с местоположението, даже 
и с гугъл мапс наложен. Като Общински съвет сме гласували бюджет за тази система, 
тя работи. Уверявам ви, лично я ползвам. Вторият начин са комисиите на Общинския 
съвет, където всеки един общински съветник може да иде. А третият начин, ако го 
интересува гражданина, ако има интерес, той може да присъства на комисиите, да, на 
сесия да присъства, включително може да види и в сайта на Общината всички 

решения, които се приемат. От тази гледна точка, това ми беше принципната реплика. 
По отношение на докладната, аз съм се запознал. Знаете принципната позиция, тя няма 
да бъде променена за други колеги, които всеки път питат как ще гласуваме, 
благодаря!  
ДАНЧО КИРЯКОВ: Г-н Караджов за дуплика. 
АНАСТАС КАРАДЖОВ: Много жалко, ако кметът на една община твърди, че 
гражданите нямат право нито да гласуват, напротив. Гражданите октомври месец са 
гласували… 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Дай да върнем записа. Г-н председател, нека върнем записа, 
да видим кой какво е казал. 

АНАСТАС КАРАДЖОВ: Това, че всеки общински съветник може да се запознае и да 
се рови един час в интернет – така е. Това, че всеки един гражданин, който има време 
да го направи също е така. Аз казвам, че светът и световната тенденция е всичко да 
бъде максимално улеснено. Ако един гражданин влезне в сайта на Община Смолян и 

види едни идентификатори, едва ли ще му стане ясно. Ако той има още половин час да 
се занимава, най-вероятно и волята, ще го направи. Но не може избирателно за някои 

от точките ние да поясняваме в скоби (Устовски панаир), в скоби (Райковски панаир) 

или така нататък, а за определени докладни, които искаме да минат метър, ние да ги 

пишем с идентификатори и да ги вкарваме по 9 пъти. Вземете си бележка! Не е за 
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първи път! В община Смолян и гражданите на община Смолян имат право да знаят 
какво се продава. И няма нужда да влизат по шест сайта, след като има двеста и нагоре 
човека администрация Община Смолян мога да го напишат с прости думи на език 
български. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Г-н Караджов, вие пак не ме разбрахте. Значи ако тази точка 
не се приеме, няма да се продава. Какво говорите? Какво се продава? Нищо не се 
продава още. Тя още не е приета точката, вие пак твърдите какво се продава. Това не го 
ли разбрахте? Не се ли приеме, няма да се продава нищо. А твърдите, че трябва да 
знаят какво се продава. Ами още нищо не се продава.  
ДАНЧО КИРЯКОВ: Г-н Безергянов, след това г-н Николов, след това г-н Топов. 
АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Уважаеми г-н кмет на община Смолян, уважаеми г-н 

председател, уважаеми колеги общински съветници! За пореден път сме свидетели, че 
от 10 дерета вода се опитват  да събират общинските съветници, за да мотивират 
своите откази да подкрепят дадена точка или не. Както ни е известно на всички нас, 
приходите за Общината са ограничени. Всички знаем, че това са от определени данъци
 , такси и съответно от продажби. Аз от когато съм общински съветник сигурно е 
имало над 50 предложения, които са предложени за продажби и са се реализирали 

една-две и то единствената причина е, че е нямало санкция на Общинския съвет. За 
продажба на тези сгради и имоти, които са с отпаднало предназначение. Съвсем 

конкретно е разписано. Г-н Караджов, в този ред на мисли и г-н Аршински вметна и 

каза начините, с които ние можем да се запознаем, вие като общински съветник сте 
гласували най-вероятно и съответната програма за разпореждане с общински имоти, в 
която конкретната сграда е включена.  
(От залата: Имотът.) 

АНГЕЛ БЕЗЕГРЯНОВ: Извинявам се за лапсуса, имота. Другото, за което искам да 
кажа. Как може да се запознаят гражданите? Ами търгът е обществен, има 
документация, която се публикува. Всеки един гражданин може да се запознае със 
съответните кадастрални единици и имоти, които се продават. Отделно дневният ред 

се публикува. Вие като общински съветник може да информирате гражданите. Нали 

това е една от функциите на общинския съветник, когато има точки, от които се 
интересуват, за да стигне до тяхната информираност, за да могат да знаят, да се 
интересуват и съответно да се възползват, който има интерес. Това е, което исках да 
кажа във връзка с изказването на г-н Караджов. Нека не затваряме всички врати за 
Общината. Да дадем възможност, предполагам, че има интерес, има някакви 

инвестиционни намерения да се случват хубави неща, да се градоустроява, да се 
променя облика на нашият град. С това нещо ние затваряме възможността за 
инвеститори, за кметство, за община и т. н. Благодаря! 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Благодаря! Г-н Николов. 
ДИМИТЪР НИКОЛОВ: Искам да подкрепя кмета във изказването си за заседанията на 
комисиите. Колеги, затова са заседания, затова има комисии. Последните две сесии, 

последните заседания, повечето общински съветници са го ударили на уволнение. 
Какво ще кажете на гражданите на Смолян, които са ни избрали, защо не идваме на 
комисии? Това не значи, на комисиите всеки може да пита и да му стане ясно за какво 
става въпрос. Това не значи, г-н Караджов, че тука нямате право да попитате в залата. 
Но наистина, аз лично изразявам своето разочарование, че последните две сесии 
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комисиите не заседават, не се дискутира, не се дебатира и повечето колеги сме го 

ударили на уволнение. Завърших! 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Пояснение все пак да направя. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Г-н Топов… 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Едно пояснение. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Реплика? 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Само едно пояснение за всички, защото гледам, че се 
превъзбудиха. Само искам да направя следното пояснение. Ако бъде приета 
докладната, има си законов срок за да влезе в сила. След това да има процедура, търг. 
Тоест и да бъде приета докладната и да бъде продаден този имот, те парите ще влезнат 
в Общината в следващото управление. Затова може би това ще стимулира всички вас 
да разберете, че няма да влезнат в това управление парите. Това е гарантирано. Нали 

така? 

(Михаил Генчев, от място: Браво, браво!) 

СТЕФАН САБРУТЕВ: Имам реплика на г-н Николов. Да, прав е, че трябва да се ходи 

на комисии. Там може да се изяснят доста неща, но аз искам..., репликата нямах 

намерение да я правя, но защото той ни призовава едва ли не сме го ударили на 
уволнение. Ами за предишната сесия, тоест тази, която разглеждахме предишния път, 
беше объркана датата и деня. Може да си видите в докладните. Аз по тази причина 
дойдох във вторник, 13-ти, ако не ме лъже паметта, в 13 часа и нямаше комисии. 

Защото беше записано вторник, тоест понеделник, ама 13-ти. По принцип, сега няма да 
спорим кое е водещо, но за мен датата е водеща, денят е нещо, което може да се 
сбърка. Тъй че има такива случаи, когато нали ние имаме желание да дойдем, ама 
стават и грешки. И тази реплика я отправям и към председателя на Общинския съвет, 
защото той редовно не присъства и е хубаво и той да присъства и да даде пример. 

Благодаря! 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Вие как разбрахте, че не редовно не присъствам, когато вие не 
присъствате. Не знам! Просто това е страшно чудно за мен! Как така го разбрахте това 
нещо? Г-н Топов, след това г-н Иванов. 
(Стефан Сабрутев, от място: От както сте председател на Общинския съвет си 

вижте присъствието и вижте и моето и ми кажете…) 

ФИЛИП ТОПОВ: Колеги, този въпрос е принципен, защото една докладна записка за 
трети път се вкарва с едни и същи условия. И по отношение на колегите, които 

предполагат, недейте да предполагате, бъдете сигурен, че купувачът, ако допуснем 

днес да бъде гласувана тази продажба, е ясен и известен. Колеги, по отношение на 
уволнението и прочие, без да обиждам кмета, то той го е дал на уволнение, вие 
Николов искате да присъстваме в последната или предпоследната комисия. Абсурд! По 

отношение на… хайде да не споменавам колеги, вие ги чухте, с тия 109 хиляди лева, 
уважаеми господа и госпожи общински съветници, коя от многото финансови дупки 

ще запълним? Та вие с тези пари няма да може да платите заплатите на съветниците от 
11 месеца, които безлихвено кредитираме общинския бюджет. По отношение на 
колегите, които са се засилили като партизаните, които са станали партизани на 10 

септември 1944 година, и са тръгнали да сменят модела на управлението и не са част от 
статуквото, моля да гласувате „против“ това недомислие. 
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НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Само едно допълнение. Реплика на г-н Топов. Ами 2011-та 
като станах кмет не беше плащано повече от година заплатите и нямам спомен г-н 

Топов да се е изказвал. Тогава го приемаше и беше доволен.  

ДАНЧО КИРЯКОВ: Г-н Иванов. 
СТОЯН ИВАНОВ: Уважаеми колеги, по повод на докладната. 
(Михаил Генчев, от място: Към коя година ще се върнем само кажи.) 

СТОЯН ИВАНОВ: По повод на докладната. Г-н Генчев ме принуждава действително 
да се върна и то няколко точки преди това.  
(Смях в залата.) 

СТОЯН ИВАНОВ: Нямах намерение, щях да ви го спестя, сега няма да ви го спестя. 
Когато комисаря Хаджихристев опита за изплащане на земи и така нататък, аз си 

спомням кмета какво каза. Вика „те сключвали договори, правили, стрували, 

обезщетения на земи, накрая на 1.11.2011 г. 500 хиляди лева обезщетение трябваше… 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Това е за пътя за Левочево. 

СТОЯН ИВАНОВ: А, така! Значи, г-н Генчев, нямах намерение, ама то не е едно, не е 
две бе. Те дупките са… 

(Михаил Генчев, от място: Давай, давай!) 

СТОЯН ИВАНОВ: По отношение на докладната. 
(Михаил Генчев, от място: Има още много.) 

СТОЯН ИВАНОВ: Уважаеми колеги, КРОС не са го гласували програмата за 
разпореждане с общинска собственост, продажбите – 8 милиона и половина. В 

момента първото шестмесечие – 185 хиляди лева събрани. Внасяте едно след друго… 

(Михаил Генчев, от място: Нали сме стабилни?) 

СТОЯН ИВАНОВ: Внасяте едно след друго…, стабилни сме, да. Стабилни сме! Но 

когато съпротивата е голяма по отношение на събираемостта, когато не давате 
възможност за продажба на имоти, които са отпаднали от предназначение, отпаднали 

са интерес и така нататък, резултатът е този. Събрали сме 1865 хиляди лева към този 

момент, за първото шестмесечие. А в бюджета е заложено 8 500 000 лв. Надпреварвате 
се всяка сесия да търсим всевъзможни начини. Миналият път бяхте събрали тука целия 
футболен клуб, цялата спортна общественост – 50 хиляди лева се чудим…, няма дупка 
в бюджета. Ами подкрепете тази докладна, ако искате тези пари да влезнат, да има 
свежи пари! Независимо, че аз не съм съгласен, но ако искате да има свежи пари в 
Общината, подкрепете тази докладна, за да се подкрепи футболният клуб, за да се 
подкрепят и всички други инициативи. Като помощите за новородени и т. н., както е 
заложено в бюджета. То е най-лесно – съпротива, съпротива и накрая ни заплати, ни 

футболисти, ни футбол и т. н. Това е положението. 

(От залата: Реплика.) 

(Стефан Сабрутев, от място: Реплика и аз.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Много реплики станаха. 
(Кирил Хаджихристев, от място: Той ме спомена.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Г-н Хаджихристев така и така вдигаше ръка, заповядайте! 
(Михаил Генчев, от място: За реплика.) 

КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: Бях споменат от г-н Иванов и затова вземам отношение. 
Благодаря на колегите, които ми припомниха задълженията на общинския съветник. И 

в тази връзка искам да ви кажа следното. Специално за този терен от както се води 

дебата, да продължават да идват, от как се води дебата по тази точка, за този терен в 
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центъра на Смолян вече имам над 25 изпратени есемеси и по вайбър на хора, които не 
искат да се продава тази зелена площ. Така че слушайте се и в гражданите. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Така. Г-н Топов е следващият за реплика и репликите се 
изчерпаха. 
(От залата: Още има.) 

ФИЛИП ТОПОВ: Три. Реплика, колеги. Повтарям първото си предложение. Който е за 
смяна модела на управление и че не е част от статуквото, да гласува „против“. И кратка 
вметка. До кога вие ще прехвърляте вината от болната на здравата глава? Какво ви 

коства днес да сте си подсигурили 15 човека от монолитното безпринципно 

мнозинство и да си приемате и тази точка? Върнете се и назад да видите защо не сте си 

приемали вие. Вие не можете да задължите опозицията или който и да е общински 

съветник как да ви гласува. И накрая. Вслушайте се в гражданите бе, хора. Какво ще 
правим там? Слушайте на улицата какво коментира и какво говори. Поне това можете 
да го направите като една социология. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Г-н Караджов. 
АНАСТАС КАРАДЖОВ: Жалко, че г-н Мелемов не е тук да ни слуша, но най-

вероятно има по-важни задължения от това да слуша общинските съветници. Г-н 

Иванов и г-н Мелемов вече 8-ма година ни убеждават в това какво лошо наследство са 
приели те и колко тежко им е било и т. н. Призовавам ги в последните дни на мандата 
си да не правят същото нещо, за да може следващите два мандата евентуално 

управлението на Общината да не ги споменава по същия начин. Продажбата на едни 

такива имоти,  поемането на задължения за милиони, не се прави в последните дни на 
мандата. 
(Стефан Сабрутев, от място: Процедура.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Процедура, г-н Сабрутев. 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Г-н председател, по процедура искам да кажа, че изказвам 

мнение на нашата група, ние се чувстваме някак си репресирани тука в този Общински 

съвет и точно преди малко вие давате на групата от КРОС три реплики, на нас нито 

една. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: По ред на вдигане на ръцете. 
СТЕФАН САБРУТЕВ: По ред на вдигане, значи трябва да ни освободите сега. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Какво да направя сега? Хаджихристев вдигна първи, Топов… 

СТЕФАН САБРУТЕВ: Ама гледайте малко и на ляво. Вашият поглед е все някак си на 
дясно. Ама и в ляво има хора. Моля ви се! 
(Смях в залата.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Постоянно погледът ми е във вас. 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Гледайте в ляво, те в дясно ще ви вдигат ръцете. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: По цяла сесия гледам само вас. Има ли друго мнение и изказване? 

Г-н Кръстанов. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви, г-н председател! Уважаеми колеги и гости! 

При мен също, както и при колегата Хаджихристев пристигат възражения, свързани с 
предстоящото застрояване на този имот. Защото неговите размери и неговият характер, 

и мястото му… 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Моля ви, колеги! Да се уважаваме взаимно. 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: И мястото му, въпросът е много сериозен като архитектурен 

силует евентуално. Има доста хора на Стария център, които с основание твърдят, че 
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там може да бъде построен един трафопост. Тоест или една сграда с формата на 
трафопост – висока и тясна, с малко сечение. Поради характера на петното на 
застрояване. Така че не смятайте, че това е така в някаква степен се преувеличава. Има 
определено настроение на Стария център. Сериозни хора възразяват, респективно и 

върху продажбата, защото продажбата ще води след себе си застрояване. Ако отидем 

сега на място и погледнем параметрите и архитектурните силуети наоколо на сградите, 
ние ще видим, че тези хора имат основание. Така че този въпрос не е въпрос на инат. 
Според мен, по моята преценка това е въпрос на съобразяване и с позицията на 
гражданството. Благодаря! 
(Филип Топов, от място: Прекратяване на разискванията.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Предлагам прекратяване на разискванията. Който е „за“, моля да 
гласува. 
(Мариана Иванова: 24 „за“, без „против“ и „въздържали се“.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: 23 „за“, без „против“, 1 „въздържал се“. Момичета, моля ви се! 
Може да е един глас, ние сме длъжни да го отчитаме. 
(Мариана Иванова, от място: Не съм го видяла, извинявам се!) 

ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 23, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 1. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Прекратяваме разискванията. Поименно гласуване. 
 

Поименно гласуване на проекта за решение по т. 17 от дневния ред: 
 

1. Анастас Караджов   – „против“ 

2. Ангел Безергянов    – „за“ 

3. Анита Чолакова   – „за“ 

4. Валентин Кюлхански    – „въздържал се“ 

5. Валентин Цолов    – отсъства 
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     – отсъства 
13. Илия Томов     – „против“ 

14. Кирил Хаджихристев   – „против“ 

15. Коста Начев     – „против“ 

16. Костадин Василев    – „въздържал се“ 

17. Мариана Сивкова    – „за“ 

18. Мария Семерджиева    – „за“ 

19. Марияна Методиева    – „против“ 

20. Милен Журналов    – „за“ 

21. Милен Пачелиев    – „въздържал се“ 

22. Михаил Генчев    – „против“ 

23. Петър Мирчев     – „за“ 

24. Салих Аршински    – „за“ 

25. Славка Каменова    – отсъства 
26. Стефан Сабрутев    – „против“ 
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27. Стоян Иванов     – „за“ 

28. Филип Топов     – „против“ 

29. Юлия Кисьова     – отсъства 
 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Моля, обявете резултата. 
(Мариана Иванова: 12 „за“, 10 „против“ и 3 „въздържали се“.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: С 12 гласа „за“, 10 „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 МЕЛЕМОВ, на основание чл.35, ал.1 и чл. 41, ал.2 от 
Закона за общинската собственост, във връзка с чл. 44, ал.1 от Наредбата за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и чл. 21, ал.1, т. 8, т. 
12 и ал. 2 и чл. 27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местна администрация, 
 

Р Е Ш И: 

 

    Предложеният проект за решение не се приема /чл. 27, ал. 4 от ЗМСМА/. 

 

 

(Стефан Сабрутев, от място: Право на отрицателен вот.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Не може, г-н… 

(Стефан Сабрутев, от място: Защо? Аз не съм се изказвал.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: А, по процедура бяхте. Извинявайте! 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Виждам отново желанието ви да ме порежете, но този път имам 

основание да кажа защо бях „против“.  

ДАНЧО КИРЯКОВ: Вие трябва наистина да ви порежа, да видите какво значи 

порязване. 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Пробвайте! Пробвайте, да не се самопорежете само! 

Предварително ви казвам. Уважаеми г-н кмете, г-н председателю, уважаеми колеги, 

гости, кметове на населени места! Както сами чухте, един от колегите каза, от началото 

на годината продажбите са 165 хиляди лева. Някой от вас замисля ли се защо са 
толкова малко? Не е проблемът, че ние отказваме конкретен имот, един, два или три. 

Проблемът е, че Смолян няма никакъв инвестиционен интерес. Смолян стана едно 

лошо място за живеене. 8 години управлява партия ГЕРБ и това е резултата. Да кажа, 
че 2006 – 2011 града имаше голям интерес и съответно цените бяха различни. Затова 
гласувах „против“, защото това няма да ни реши проблема. Благодаря! 
 

ПО ОСЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Продажба на Урегулиран 

поземлен имот ХХIХ-27 – за жилищно строителство, кв. 1 по плана на с. 

Славейно, община Смолян, ведно с масивна триетажна сграда и масивна 

едноетажна сграда - частна общинска собственост по  реда на чл. 35, ал. 1 от 

Закона за общинската собственост и чл. 44, ал. 1 от Наредбата за реда за 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество чрез публичeн 

търг с тайно наддаване. 
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           ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян 

 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Следваща докладна записка. Г-н кмете, имате ли да добавите 
нещо? 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Нямам. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Имате думата, колеги! Заповядайте! Г-н Кръстанов. Ето, на ляво 
гледам, г-н Кръстанов. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви! Няма как, то с два крака се ходи, то трябва и 

ляв и десен да има. Няма как иначе да стане. Отново във връзка с моя аргумент да 
чуваме гласа на избирателите, на гражданството. Имам категорични така обаждания и 

настоявания да гласуваме позитивно за продажбата на тази сграда с поземления имот, в 
село Славейно, за да не се руши. Даже сме закъснели като че ли там. Но тук 
предложението е така съзвучно с обществените настроения. Тоест  хората смятат, че е 
редно, че е нормално и че това би съхранило имота, освен че ще дойдат приходи, би 

съхранило имота без да се руши по-нататък и да се превърне в използваема сграда. 
Благодаря!  
ДАНЧО КИРЯКОВ: Благодаря! Други изказвания и мнения? Г-н Иванов. 
СТОЯН ИВАНОВ: Като призовавам да се подкрепи докладната, една реплика на г-н 

Сабрутев, който каза, че нямало интерес. Ами няма интерес, защото не допускате 
продажби? Как да има интерес като блокирате всички продажби? Естествено, че няма 
такава възможност. Я кажете колко процедури има да сте допуснали продажби и да не 
са реализирани? Имате ли тази информация? Ако имате, кажете я. Това е истината. Ако 
мнозинството има волята да продава ненужната собственост, щеше да има не 185 

хиляди, щеше да има 1 800 000 лв. поне. 
(Ивайло Халваджиев, от място: Реплика.) 

(Стефан Сабрутев, от място: Реплика.) 

(Димитър Кръстанов, от място: Каква реплика беше това на г-н Сабрутев.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Г-н Сабрутев много ще се сърди. 

СТЕФАН САБРУТЕВ: Много благодаря този път, г-н председател, че погледнахте 
първо на ляво. Г-н Иванов, вие питате колко продажби е щяло да се реализира и така 
нататък и дали знаем. Вие като председател на бюджетната комисия бихте ли ми 

казали колко предложения и на какви стойности кметът е предложил от началото на 
годината? Второ. Тъй като аз ще подкрепя тази продажба, за да ви покажа, че когато 

има принципно съгласие и от местното население и наистина е с отпаднала 
необходимост дадена сграда, ние се съгласяваме. Тъй че направете си и вие справка и 

докладвайте. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Г-н Караджов. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Белев дол обаче беше различно. 

АНАСТАС КАРАДЖОВ: Една реплика по изказването на г-н Иванов, който е част от 
управляващото мнозинство. Г-н Иванов, проблемът е на управляващото мнозинство, 

ако не могат да съберат необходимите гласове за приемане. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Славейно е добро място за живеене, Белев дол не е добро. 

АНАСТАС КАРАДЖОВ: Ако едно мнозинство не може да прокара политиките си, то 

не може да управлява. Ние смятаме, че сме градивна опозиция. И ако се предлага нещо 

градивно, с удоволствие бихме го гласували. Но да продаваме имоти, три пъти ги 

внасяме и ги отхвърляме и да продължаваме, значи нещо не е наред. В залата са хора, 
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които имат собствено мнение. Които имат виждане за нещата и така нататък. Ако 
ръководството на Община Смолян и мнозинството не могат да съберат собствените си 

общински съветници, за да подкрепят такова решение, не го искайте от нас. Моля ви! 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Всеки общински съветник си е личност и си носи 

отговорност. Няма собствени и чужди. Всички са смолянски общински. Аз в такива 
случаи все споменавам Белев дол. Това ми е христоматийния пример. Белев дол – 

училище построено 1948 година, 1990-та затворено. 

(Михаил Генчев, от място: За 10 хиляди лева… Хайде да не се хващаме за 10 хиляди 

лева.) 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: И Общинският съвет… 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Г-н Топов. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Тука не става въпрос за парите. 
(Реплика от място на Михаил Генчев /не се чува.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Г-н Генчев, моля ви се! 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Не става въпрос за парите, г-н Генчев. Въпросът е, че някой 

ще го ремонтира и ще го направи. Не е заради парите. 
(Димитър Кръстанов, от място: Коя година беше?) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Заповядайте, г-н Топов. 
(Димитър Кръстанов, от място: Преди 10 години вече…) 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Да бе, няма значение. То училището вече е факт, че е паднало. 

Точно това е примера. Затова казвам, че е много типичен. 

ФИЛИП ТОПОВ: Уважаеми колеги, уважаеми жители на община Смолян. Оказва се, 
че четири години някои колеги не можаха да се научат от 1 до 15. Управляващото 
мнозинство се състоеше от 15 гласа. С 15 гласа може да се приемат абсолютно всички 

разпоредителни сделки с малки изключения. Това, че както каза и колегата Караджов, 
не сте си осигурили тези 15, си е лично ваша грижа. Спрете да прехвърляте вината 
върху този и онзи. Липсваше ви политически усет. Липсва и в момента честно, 
откровено, почтено отношение към всички присъстващи в залата. Не само 

управляващото мнозинство. Съжалявам много, но общинският съветник е избран 

наравно, както вас, г-н кмете. И да поучавате кой как гласува, кой къде ходи, какво 
прави, въведете си ред в групата за следващото заседание. То ще е и последно. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Други мнения? Заповядайте, г-н Аршински. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Щом Топов казва, значи ще има още една. 
САЛИХ АРШИНСКИ: Уважаеми г-н председател, уважаеми г-н кмет, съветници! Пак 
ще подкрепим докладната, пак принципно, както са били всички подобни. Понеже 
нямах възможност за реплика, защото се изчерпаха, и там имаше хора, г-н председател. 

Аз по примера на г-н Сабрутев. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Г-н Топов преди вас вдигна ръка. 
САЛИХ АРШИНСКИ: Няма проблем. 

(Стефан Сабрутев, от място: На ляво и на горе лекичко вдигайте погледа.) 

САЛИХ АРШИНСКИ: Искам да кажа следното. Колеги, общинските съветници не са 
самостоятелни фигури. Ако някой има политическа култура, предполагам, че голямата 
част я имат, общинският съветник е функция на формацията, която го излъчва. Другото 
са популизми. На второ място. Възможността за правене на политика в Общинският 
съвет е по два начина. Или дива опозиция, тоест отричаме всичко, което се внася, за да 
се харесаме на някой, или под формата на предизборните ви програми, с които сте 
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влезли тук, да преценяте кога и какво да подкрепяте или да не подкрепяте. Това се 
нарича смяна на модела на управление, г-н Топов, човека да има принципи. 

(Михаил Генчев, от място: А, това ли значи смяна на модела?) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Това няма никаква връзка с продажбата. 
САЛИХ АРШИНСКИ: Има връзка и аз обясних защо в началото. На следващо място. 

Принципното мнозинство или както се нарича управляващото мнозинство, до колкото 

знам една политическа формация поиска от кмета да е част от управлението и тя не е 
ДПС. Друга политическа формация отиде да сключва меморандум. Или го забравихте? 

А това, че г-н кмета ви отказа меморандум, сигурно има за какво. Принципни 

мнозинства, тематични мнозинства в Общинският съвет имаше по различни теми. По 
темата с „Титан“ има принципно мнозинство и ДПС не участва в него. По темата с 
общинските фирми, където Общината се източва, пак има принципно мнозинство и ние 
пак не участваме там. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Много ви моля, по темата. 
САЛИХ АРШИНСКИ: По темата с продажбата на имоти, ние имаме принципна 
позиция. Всяко нещо, което вкарва свежи пари в Община Смолян е добре дошло при 

положение, че то има и отпаднала необходимост, както е в случая. Благодаря! 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Предлагам прекратяване на разискванията. Който е „за“, моля да 
гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 24, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: С 24 „за“, прекратяваме разискванията. Поименно гласуване. 
 

Поименно гласуване на проекта за решение по т. 18 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     – „за“ 

14. Кирил Хаджихристев   – „за“ 

15. Коста Начев     – „за“ 

16. Костадин Василев    – „за“ 

17. Мариана Сивкова    – „за“ 

18. Мария Семерджиева    – „за“ 

19. Марияна Методиева    – „за“ 

20. Милен Журналов    – „за“ 

21. Милен Пачелиев    – „за“ 

22. Михаил Генчев    – „за“ 

23. Петър Мирчев     – „за“ 
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24. Салих Аршински    – „за“ 

25. Славка Каменова    – отсъства 
26. Стефан Сабрутев    – „за“ 

27. Стоян Иванов     – „за“ 

28. Филип Топов     – „за“ 

29. Юлия Кисьова     – отсъства 
 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Моля, обявете резултата. 
(Мариана Иванова: 24 „за“, без „против“ и 1 „въздържал се“.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: С 24 „за“, без „против“ и 1 „въздържал се“, докладната записка и 

решенията се приемат. 
 

Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на Кмета на Община 
Смолян – НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ, на основание чл.35, ал.1 и чл. 41, ал.2 от Закона за 
общинската собственост, във връзка с чл. 44, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество  и чл. 21, ал.1, т. 8, т.12 и ал. 2 и чл. 

27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местна администрация, 
Р Е Ш И: 

 

       1. Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имоти 

– общинска собственост за 2019 година, приета с Решение № 1021/30.01.2019 

година на Общински съвет Смолян в Приложение №1 – Разпоредителни сделки 

на основание чл. 35 от Закона за общинската собственост – продажба на имоти и 

вещи – частна общинска собственост както следва: 
              Урегулиран поземлен имот  ХХIХ-27- за жилищно строителство с 
площ 3070 кв.м. (три хиляди и седемдесет кв.м.), кв. 1 по плана на с. Славейно, 

община Смолян, ведно с масивна сграда на три етажа със застроена площ 128 

кв.м. (сто двадесет и осем кв.м.) и масивна сграда на един етаж със застроена 
площ 35 кв.м. (тридесет и пет кв.м.), при граници на имота: УПИ ХVI – 463 – за 
жилищно строителство, улици и горски фонд, съгласно скица №40/27.03.2019г. 
на Община Смолян, актуван с Акт за частна общинска собственост 
№1967/24.04.2019г. 

2. Приема справедлива пазарна стойност на Урегулиран поземлен имот  

ХХIХ-27- за жилищно строителство с площ 3070 кв.м. (три хиляди и 

седемдесет кв.м.), кв. 1 по плана на с. Славейно, община Смолян, ведно с 
масивна сграда на три етажа със застроена площ 128 кв.м. (сто двадесет и осем 

кв.м.) и масивна сграда на един етаж със застроена площ 35 кв.м. (тридесет и пет 
кв.м.), при граници на имота: УПИ ХVI – 463 – за жилищно строителство, улици 

и горски фонд, съгласно скица №40/27.03.2019г. на Община Смолян, актуван с 
Акт за частна общинска собственост №1967/24.04.2019г., като първоначална 
цена на публичния търг с тайно наддаване в размер на 44 800 лева (четиридесет 

и четири хиляди и осемстотин лева), без ДДС, в т.ч. земя – 22 100 лева 

(двадесет и две хиляди и сто лева), без ДДС, сграда на три етажа – 21 760 
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лева (двадесет и една хиляди седемстотин и шестдесет лева) и сграда на един 

етаж – 940 лева (деветстотин и четиридесет лева). 

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

4.  Упълномощава Кмета на Община Смолян да извърши всички 

необходими процедури по подготовката и провеждането на публичния търг с 
тайно наддаване. 
 

ПО ДЕВЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Кандидатстване за 

предоставяне на финансиране от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 

г.“, процедура „Изпълнение на демонстрационни проекти в областта на 

управлението на отпадъците“.   

    ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян 

 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Следваща докладна. Г-н кмете, имате ли да добавите нещо?; 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Не. Няма какво да добавя. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Имате думата, колеги. Оперативна програма „Околна среда“. Не 
виждам желаещи. Предлагам прекратяване на разискванията. Който е „за“, моля да 
гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 23, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: С 23 гласа „за“ прекратяваме разискванията. Явно гласуване, 
колеги. Който е „за“ приемане на решенията в докладната записка, моля да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 23, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: С 23 гласа „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 МЕЛЕМОВ, на основание чл.21, ал1 и т.23  и ал. 2 от 
ЗМСМА, 

Р Е Ш И: 

            

1. Дава съгласие Община Смолян да кандидатства пред Оперативна програма 
„Околна среда 2014-2020 г.” (ОПОС 2014-2020 г.) с проект: „Въвеждане на добра 
практика за намаляване количеството на депонираните отпадъци и повишаване 
информираността и капацитета за рециклиране в община Смолян“ по Приоритетна ос 2 

„Отпадъци“. 

2. Упълномощавам кмета на Община Смолян да предприеме всички необходими 

действия свързани с подготовката и подаването на проектното предложение пред 

Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.” (ОПОС 2014-2020 г.) с бюджет до 
391 166 лева. 
 

ПО ДВАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Вземане на решение за отправяне 

на искане чрез Областния управител до Министъра на културата за внасяне на 

предложение в Министерски съвет на РБ за удължаване срока за предоставяне за 
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безвъзмездно управление на Община Смолян на имот публично държавна 

собственост „Момчилова крепост“ с. Градът, Община Смолян. 

    ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян 

 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Следваща докладна. Г-н кмете, имате ли да добавите нещо? 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Няма какво да добавя. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Имате думата, колеги. Г-н Кюлхански. 

(Валентин Кюлхански, от място: Нали говорим за двадесета точка?) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Да. Министерство на културата, Момчиловата крепост. 
ВАЛЕНТИН КЮЛХАНСКИ: Уважаеми г-н председател на Общинския съвет! 
„Момчилова крепост“ е едно лицата на туризма за Община Смолян и за целия регион. 

Ежедневно е посещавано от стотици туристи. Искам първо да похваля Община Смолян 

до момента това, което е направила и което прави в момента. Мисля, че добре 
стопанисва крепостта и се грижи, така че би трябвало да продължи. Но искам да 
обърна едно един сериозен проблем. В изключително окаяно състояние е пътя, постъпа 
до крепостта, през село Градът. Дори и от другата страна Тикале – Градът пътя също е 
черен. Така че мисля, че Община Смолян много спешно трябва да вземе някакви мерки 

да оправи пътя. Завърших. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Г-н Топов. 
ФИЛИП ТОПОВ: Колеги, аз ще гласувам за тази точка. Ще приканя обаче 
ръководството на Общината да отдели асфалт от асфалта, който по късна доба се 
разстила по улиците на града. Конкретизирам конкретно улица „Добруджа“. По тази 

улица аз съм внасял многократно искане да се отпуснат средства. Отговорите бяха – 

трябва да мине вторият воден цикъл, трябва да мине вертикална планировка и така. И 

сега без да е минавал нито втори воден цикъл, без да са положени тръбите, снощи за  
голямо удоволствие на жителите на „Невястата“, видяхме, че е разстелен този асфалт. 
Интересно е друго, уважаеми колеги, че това предизборно мероприятие е лишено от 
обяснение и логика. Знам, че ще бъда нападнат моментално по отношение на моето 

изказване, но ще ви кажа защо е лишено.  

ДАНЧО КИРЯКОВ: Ама аз ще ви помоля… 

ФИЛИП ТОПОВ: Защото предлагам част от този асфалт… 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Няма връзка, разбирате ли? 

ФИЛИП ТОПОВ: Има голяма връзка. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: С докладната записка за крепостта. 
ФИЛИП ТОПОВ:  Предлагам асфалт от денонощното асфалтиране на улици да бъде 
отделен и да се сложи по пътя за Градът. Това е положението, колеги. Моите 
съграждани казват „Супер е, добре е“, обаче след една година ще го копаме, за да 
полагаме тръбите. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Предлагам прекратяване на разискванията. Който е „за“, моля да 
гласува. 
(Кирил Хаджихристев, от място: Чакайте малко! Какви са тези неща?) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Няма желаещи повече. 
(Кирил Хаджихристев, от място: Имаше две ръце вдигнати.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Две ръце? 

(Кирил Хаджихристев, от място: Ами да.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Извинявайте, ама пък две да не видя? Една да не видя и тя да е на 
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г-н Сабрутев, да, ама две да не видя?  

(Михаил Генчев, от място: Предлагам да се прегласува.) 

ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 24, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 1. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: 24 „за“, без „против“ и 1 „въздържал се“, прекратяваме 
разискванията. 
(Михаил Генчев, от място: Предлагам прегласуване.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Прегласуване. Който е „за“ прекратяване на разискванията, моля 
да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 14, „ПРОТИВ“ – 8, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 1. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: С 14 „за“, 8 „против“ и 1 „въздържал се“, прекратяваме 
разискванията. Явно гласуване, колеги. Който е „за“ приемане на докладната записка и 

решенията в нея, моля да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 23, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: 23 гласа „за“, без „против“ и „въздържали се“, докладната записка 
и решенията в нея се приемат. 
 

                Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на Кмета на 
Община Смолян – НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ, на основание чл. 15, ал. 2 от Закона за 
държавната собственост и чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, 
 

Р Е Ш И: 

1.  Дава съгласието си Община Смолян да отправи искане чрез Областния 
управител на  Област Смолян до Министъра на културата за внасяне на предложение в 
Министерски съвет на Република България, за вземане на решение за удължаване 
срока за безвъзмездно управление на Община Смолян върху археологическа 
недвижима културна ценност  - Момчилова крепост, с. Градът с 10 години. 

2. Дава съгласие Община Смолян да приеме управлението върху горепосочения 
имот. 

3. Възлага на Кмета на Община Смолян да предприеме необходимите действия 
за изпълнение на настоящето решение.  

  

(Кирил Хаджихристев, от място: Процедура.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Процедура, г-н Хаджихристев. 
КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: Г-н председател, на миналата сесия на почивката ми 

казаха, че много жлъчно се изказвам срещу вас от място. Затова вземам сега думата по 
процедура. Трета точка вече, без да наблюдавате залата, вие предлагате веднага 
прекратяване на разискванията и гласуването. Вярно, че сте пръв сред равни, но дайте 
малко възможност наистина на някаква демокрация. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Трета точка не, ами 20 точки аз предлагам прекратяване на 
разискванията и само в тази така се случи. От 20 точки аз ги предложих за 
прекратяване на разискванията.  
 

ПО ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Вземане на решение за 

отправяне на искане чрез Областния управител до Министъра на културата за 
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внасяне на предложение в Министерски съвет на РБ за удължаване срока за 

предоставяне за безвъзмездно управление на Община Смолян на имоти публично 

държавна собственост: Крепост „Калето“ в защитена местност „Невястата-

Турлука“ край гр. Смолян и Крепост „Калето“ над проходна пещера край с. 

Кошница, Община Смолян. 

    ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян 

 

 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Следваща докладна записка, г-н кмете. Имате ли да добавите 
нещо? 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Тя е същата, само че се отнася за „Калето“ в Кошница. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Имате думата, колеги. 

(Михаил Генчев, от място: То вече нямаме думи.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Не виждам желаещи. Предлагам прекратяване на разискванията. 
Който е „за“, моля да гласува. 
(Анастас Караджов, от място: Процедура може ли?) 

(Мариана Иванова: 24 „за“, 0 „против“, 1 „въздържал се“.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: 24 „за“, без „против“, 1 „въздържал се“. 

(Кирил Хаджихристев, от място: Аз бях „против“.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: „Против“, „въздържал се“, пак са ви броили. Един „против“. 

ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 24, „ПРОТИВ“ – 1, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Прекратяваме разискванията. Който е „за“ приемане на 
докладната записка, моля да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 22, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: 22 гласа „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 МЕЛЕМОВ, на основание чл. 15, ал. 2 от Закона за 
държавната собственост и чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, 
 

                                                                   Р Е Ш И: 

 

1. Дава съгласието си Община Смолян да отправи искане чрез Областния 
управител на  Област Смолян до Министъра на културата за внасяне на предложение в 
Министерски съвет на Република България, за вземане на решение за удължаване 
срока за безвъзмездно управление на Община Смолян върху археологическа 
недвижима културна ценност  - Крепост „Калето” при Проходна пещера, с. Кошница  и  

археологическа недвижима културна ценност Крепост „Калето” в местността 
„Турлука”, гр. Смолян  с 10 години. 

2. Дава съгласие Община Смолян да приеме управлението върху горепосочените 
имоти. 

3. Възлага на Кмета на Община Смолян да предприеме необходимите действия за 
изпълнение на настоящето решение.  



Протокол № 57/22.08.2019 г.  

  

53 

 

 

(Анастас Караджов, от място: Процедура.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Заповядайте сега за процедура, преди да прекратя заседанието. 

АНАСТАС КАРАДЖОВ: Тъй като едно от последните заседания или последното на 
този Общински съвет, г-н Киряков, още при гласуването на бюджета миналата година 
ви предложих да гласуваме бюджет за внедряване на система, с която бихме улеснили 

задачата на целия Общински съвет, на вас като председателстващ, а също и на двете 
дами, които измъчваме всеки ден с броене на гласуване, с даване на думата и така 
нататък. Към следващият председател на Общински съвет, не знам дали ще е в залата, 
но е призива първото нещо, което трябва да свърши, е да внедри такава система, за да 
може да улесни работата на Общински съвет. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Може да си ти, бе. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Уважаеми колеги, поради изчерпване на дневния ред, закривам 

заседанието. Лека работа и лек ден! 

 

(Заседанието на Общинския съвет беше закрито в 14.30 часа.) 

 

 

инж. ДАНЧО КИРЯКОВ 

Председател на Общински съвет – Смолян 

 

 

 
Изготвил протокола,  

Анелия Кехайова – гл. специалист 


