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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 

№ 51 

 

Днес, 30.05.2019 година, от 10.00 часа, в Сесийна зала на Община Смолян се 
проведе заседание на Общински съвет – Смолян, на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от 
Закона за местното самоуправление и местната администрация. 

Присъстваха: 28 общински съветници. 

Отсъстваха: Костадин Василев. 
 

 

Заседанието беше открито и ръководено от председателя на Общинския съвет – 

инж. Данчо Киряков. 
 

 

ДАНЧО КИРЯКОВ – председател на Общински съвет – Смолян: Добър ден, уважаеми 

колеги, гости, кметове! Започваме нашата работа, поредната сесия. Най-напред да ви 

известя, има две заявления. Едното е за отсъствие на съветника Костадин Василев и 

другото заявление е на г-н Хаджихристев във връзка с конфликт на интереси по точка 
33. Заявява, че няма да гласува. Освен това, във връзка с докладната за удължаване 
срока за ликвидация на „Смолян Автотранспорт“ на комисиите правилно колегите 
отбелязаха, че срокът на договора е изтекъл. Докладната записка е готвена в началото 
на месеца, когато още договорът не беше изтекъл. Вчера ви е изпратен нов текст на 
докладната във връзка с това, че реално ние трябва да изберем ликвидатор отново, а не 
да удължаваме срока му на договор. Освен това, току-що в последния момент постъпи 

една обяснителна записка от Григор Павлов като управител на „Ученическо и столово 
хранене“, която я размножихме в няколко екземпляра и я раздадохме на групите 
съветници, да я има пред вас тогава, когато стигнем до разглеждане на съответната 
докладна записка. Уважаеми колеги, имате думата по дневния ред на сесията. 
Заповядайте! Заповядайте, г-н Сабрутев! 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Добър ден на всички! Уважаеми г-н председателю, уважаеми г-
н кмет, кметски наместници, колеги, гости! Имах питане към г-н кмета, на комисиите 
г-н Киряков ви напомних. Питането ми касаеше длъжниците на Община Смолян и 

очаквах да получа отговор, дори и да е писмен, да ме удовлетворява. Обаче не виждам 

да го включвате в дневния ред. Дали има такъв отговор или няма? И ако няма, каква е 
причината? 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Има отговор, писмен ви е подготвен. 

СТЕФАН САБРУТЕВ: Днес ли ще го получа? 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Днес ще го получите, да.  
СТЕФАН САБРУТЕВ: Благодаря! 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Затова не е включен в дневния ред. Г-н Топов? 

ФИЛИП ТОПОВ: Добре дошли на всички! Уважаеми колеги, аз ще поставя същият 
въпрос, както го постави г-н Сабрутев. Депозирал съм 6 питания, които също не ги 
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виждам в дневния ред. Това някакво специално отношение ли е към общинските 
съветници или поради липса на технологично време не ни е отговорено? 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Нямам представа, г-н Топов. Би трябвало да отговори кмета в този 

случай. Мисля, че последните питания също са изпратени към администрацията, 
миналата седмица, когато сте ги пуснали. Г-н кмета казва, че има подготвен отговор на 
едното от питанията ви. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Другият път на другото и така едно по едно. 
(Михаил Генчев, от място: До края на мандата.) 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Ето колко е умен г-н Генчев. Веднага се сети. Да се учуди 

човек. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Други въпроси, колеги? 

(Михаил Генчев, от място: Абе, Кольо!) 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Абе, Мишо.. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Не виждам. Подлагам на гласуване прекратяване на разискванията 
по дневния ред. Който е „за“, моля да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 26, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: 26 „за“, прекратяваме разискванията по дневния ред. Уважаеми 

колеги, който е за приемане на дневния ред, с направените от мен допълнения в 
началото, моля да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 26, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: С 26 „за“ приемаме дневния ред, колеги. Започваме работа по 
него.  
 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:  

 

 1.  Награждаване на Регионална библиотека „Николай Вранчев“ – град Смолян 

                                     ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община 
Смолян 

 

 2. Награждаване на фолклорно трио „Родопски извор“ – град Смолян 

                                     ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община 
Смолян 

 

 3. Определяне размера на Годишната награда на Община Смолян за 2019 г. 
                                     ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община 
Смолян 

 

 4. Определяне размера на Национална литературна награда „Николай Хайтов“ на 
Община Смолян за 2019 г. 

                                     ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община 
Смолян 

 

 5. Предложение за откриване на ученическо общежитие в с. Широка лъка 
                                             ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
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 6. Приемане на годишния отчет и баланса за 2018 г. на „Център за Психично Здраве-
Смолян“–ЕООД, град Смолян 

                                 ДОКЛАДВА: инж. Данчо Киряков – Председател на Общински 

съвет                         
                                         

 7. Приемане на годишния отчет и баланса за 2018 г. на „Ученическо и Столово 
Хранене“–ЕООД-град Смолян 

                                 ДОКЛАДВА: инж. Данчо Киряков – Председател на Общински 

съвет   
 

 8. Приемане на годишния отчет и баланса за 2018 г. на „Смолян Автотранспорт“. 

                                  ДОКЛАДВА: инж. Данчо Киряков – Председател на Общински 

съвет 
 

 9.  Удължаване  срока  за ликвидация и срока  на договора  сключен с  ликвидатора на 
„СМОЛЯН-АВТОТРАНСПОРТ“ ЕООД,  с ЕИК: 120059295, адрес на управление: гр. 
Смолян, бул. „България“ № 85. 

                                 ДОКЛАДВА: инж. Данчо Киряков – Председател на Общински 

съвет 
 

 10. Отмяна на Решение № 1134 от 04.04.2019 г. на Общински съвет Смолян.                       

                                ДОКЛАДВА: инж. Данчо Киряков – Председател на Общински 

съвет 
 

 11. Подписване на споразумение за сътрудничество между кметство Момчиловци, 

общ. Смолян и кметства Черноморец, общ. Созопол; Добринище, общ.Банско; 
Момчилово, общ.Ветрен. 

                                               ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

 12.  Подписване на споразумение за сътрудничество между кметство Смилян, общ. 

Смолян и кметство Житница, общ.Калояново, обл.Пловдив 
                                               ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

13. Приемане на Актуализация на Стратегия за развитие на социални услуги в Община 
Смолян 2016-2020 г. 
                                                ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община 
Смолян 

 

 14. Приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги  в Община Смолян за 
2020 г. 
                                            ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

                                        

 15. Обсъждане на докладите за осъществените читалищни дейности и за 
изразходваните  от бюджета средства в Община Смолян през 2018 г.  
                                           ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
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 16. Промяна предназначението на част от  урегулиран поземлен имот /УПИ/ VIII – За 
озеленяване (за поземлени  имоти с идентификатори 67653.912.350, 67653.912.354 и 

67653.912.355)  предвиден в устройствения план за озеленена площ в кв.9 по плана на 
гр. Смолян, кв. Горно Смолян /улица „Дунав“/. 

                                    ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

 17. Промяна предназначението на част от  урегулиран поземлен имот /УПИ/ III – За 
озеленяване предвиден в устройствения план за озеленена площ в кв.27 по плана на гр. 
Смолян, кв. Горно Смолян /улица „Величко Профиров“/. 

                                    ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

 18. Промяна предназначението на част от  урегулиран поземлен имот /УПИ/ III – 

Озеленяване предвиден в устройствения план за озеленена площ в кв.9 по плана на гр. 
Смолян, кв. Горно Смолян / улица „Дунав“/. 

                                    ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

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

застрояване на поземлен имот с идентификатор 67653.1.716 в местност „Караманджа”, 

землище на гр. Смолян. 

                                    ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

                       

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

застрояване на поземлен имот с идентификатор 67653.49.49 в местност „Яра”, землище 
на гр. Смолян. 

                                    ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

21. Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и 

застрояване на поземлен имот с идентификатор 40748.11.193 в местност „Имарет 
дере”, землище на с. Кутела. 
                                            ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

22. Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и 

застрояване на поземлен имот с идентификатор 40748.11.122 в местност „Маневска 
барчина”, землище на с. Кутела. 
                                           ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

23. 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 

 

24. Продажба на поземлен имот с идентификатор 67653.926.513 по кадастрална карта 
на град Смолян - частна общинска собственост по  реда на чл.35, ал.1 от Закона за 
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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 

 

25. Продажба на поземлен имот с идентификатор 67653.926.514 по кадастрална карта 
на град Смолян - 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 

 

26. Продажба на поземлен имот с идентификатор 67653.926.515 по кадастрална карта 
на град Смолян - 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 

 

27. Продажба на поземлен имот с идентификатор 67653.926.516 по кадастрална карта 
на град Смолян - 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 

 

28. Продажба на поземлен имот с идентификатор 67653.926.517 по кадастрална карта 
на град Смолян - 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 

 

29. Продажба на поземлен имот с идентификатор 67653.926.518 по кадастрална карта 
на град Смолян - 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 

 

30. 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 

 

31. Сключване на предварителен договор по реда на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ за УПИ 

VII – озеленяване,  част от УПИ VI-126 и улична регулация по плана на с. Могилица, 
общ. Смолян. 

                                               ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
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32. Сключване на предварителен договор по реда на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ за част 
от поземлен имот с идентификатор 67653.9266.525, част от поземлен имот с 
идентификатор 67653.926.361, част от поземлен имот с идентификатор 67653.9266.295 

по кадастралната карта на гр. Смолян. 

                                               ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

33. Изкупуване на недвижими поземлен имот с идентификатор 67653.926.441 по 
кадастралната карта на гр.Смолян на основание чл.199 от ЗУТ във връзка с чл.33 от ЗС 

(ул. Трета). 
                                               ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

34. Изкупуване на недвижим имот с идентификатор 67653.923.221.1 по кадастралната 
карта на гр. Смолян, кв. Устово на основание чл.66, ал. 1 във връзка с чл. 33 от ЗС. 

                                               ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

35. Изкупуване на недвижими имоти с идентификатори 69345.101.163.1 и  

69345.101.163.2 по кадастралната карта на с. Стойките, общ. Смолян на основание 
чл.66, ал. 1 във връзка с чл. 33 от ЗС 

                                               ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

36.Възмездно право на  пристрояване върху поземлен имот с идентификатор 67547. 

501. 1361 – частна общинска собственост по реда на чл. 38, ал. 2 от Закона за 
общинската собственост, с. Смилян. 

                                               ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

37.Обявяване на общински имоти от публична общинска собственост в частна 
общинска собственост. 
                                               ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

38.Отдаване под наем на части от имот публична общинска собственост-помещение за 
продажба на закуски и сладкарски изделия в Основно училище „ Стою Шишков„ 

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

 

39.Отдаване под наем на части от имот, публична общинска собственост  за Кафе 
сладкарница, находящи се в сграда с идентификатор 67653.918.45.1 - Родопски 

драматичен театър ”Николай Хайтов”–Смолян, по реда на Закона за общинската 
собственост. 
                                              ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

40. Отдаване под наем на части от имот публична общинска собственост по реда на 
Закона за общинската собственост.   
                                           ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
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41. Приемане на годишен доклад за 2018 година за наблюдение и оценка на 
изпълнението на Общински план за развитие на община Смолян за периода 2014-2020 

година . 
                                             ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

42. Приемане на Годишния отчет за 2018г. по изпълнение на: Програмата за 
намаляване на замърсяването с фини прахови частици / ФПЧ10/ и Плана за действие 
към нея за периода 2015-2020 г.  
                                               ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

43.Промяна на общинската транспортна схема за обслужване на населението / градски 

линии /. 

                                           ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

44. Промяна на общинската транспортна схема за обслужване на населението / Смолян 

– Смилян /. 

                                         ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

45. Промяна на общинската транспортна схема за обслужване на населението / Смолян 

– Търън /. 

                                           ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

46. Промяна на общинската транспортна схема за обслужване на населението / Смолян 

– Момчиловци /. 

                                               ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

47. Упълномощаване представител на Община Смолян за участие в Общото събрание 
на „ Регионално Дружество за заетост и структурно развитие – РДЗ и СР „ ООД 

гр.Смолян. 

                                               ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

48. Приемане на Правила за условията и реда за предоставяне на финансова помощ за 
новородено или осиновено на територията на Община Смолян. 

                                            ДОКЛАДВА: Ангел Безергянов – общински съветник 
 

 

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Награждаване на Регионална 

библиотека „Николай Вранчев“ – град Смолян. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян 

 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Точка 1 от дневния ред. Награждаване на Регионална библиотека 
– гр. Смолян. Заповядайте, г-н кмете! Имате ли нещо да допълните? 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Уважаеми госпожи и господа общински съветници, колеги 

кметове, гости! През настоящата 2019 г. Регионална библиотека „Николай Вранчев“ – 

гр. Смолян отбелязва своята 60-годишнина. В докладната е обяснено за заслугите и 

дейността на библиотеката и затова ви предлагам да бъде наградена. Заповядайте, 
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колеги! Някой за мнения и изказвания? Не виждам желаещи. Предлагам да прекратим 

разискванията. Който е „за“, моля да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 26, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Прекратяваме разискванията. Колеги, поименно гласуване. 
 

Поименно гласуване на проекта за решение по т. 1 от дневния ред: 
 

1. Анастас Караджов   – „за“ 

2. Ангел Безергянов    – „за“ 

3. Анита Чолакова   – „за“ 

4. Валентин Кюлхански    – „за“ 

5. Валентин Цолов    – „за“ 

6. Данчо Киряков    – „за“ 

7. Димитър Кръстанов    – „за“ 

8. Димитър Николов    – „за“ 

9. Екатерина Гаджева   – „за“ 

10. Елисавета Лободова    – „за“ 

11. Ивайло Халваджиев    – „за“ 

12. Иван Пищалов     – „за“ 

13. Илия Томов     – „за“ 

14. Кирил Хаджихристев   – „за“ 

15. Коста Начев     – „за“ 

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

18. Мария Семерджиева    – „за“ 

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

21. Милен Пачелиев    – „за“ 

22. Михаил Генчев    – „за“ 

23. Петър Мирчев     – „за“ 

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

26. Стефан Сабрутев    – „за“ 

27. Стоян Иванов     – „за“ 

28. Филип Топов     – „въздържал се“ 

29. Юлия Кисьова     – „за“ 

 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Моля, обявете резултата. 
(Мариана Иванова: 25„за“, 1 „въздържал се“.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: С 25 „за“ и 1 „въздържал се“, докладната записка се приема. 
 

Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на Кмета на 
Община Смолян – НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ, на основание чл.21, ал.1, т.23 от 
Закона за местното самоуправление и местната администрация 
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Р Е Ш И: 

 

                 

     1.Награждава Регионална библиотека „Николай Вранчев“ – град Смолян по 

повод честване 60 години от основаването й, с парична награда в размер на 1 000,00 лв. 
/хиляда лева/. 
                 2. Наградата да бъде обявена на официалното честване на кръглата 
годишнина на Регионална библиотека „Николай Вранчев“ – град Смолян. 

                   

 

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Награждаване на фолклорно трио 

„Родопски извор“ – град Смолян. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян 

 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Следваща докладна записка. Награждаване на фолклорно трио 
„Родопски извор“. Г-н кмете, заповядайте! 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: През настоящата 2019 г. фолклорно трио „Родопски извор“ – 

гр. Смолян отбелязва своята 20-годишнина. Предлагам да бъдат наградени и да поканя 
всички утре вечер, има бенефис от тях. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Заповядайте, колеги! Г-н Топов. 
ФИЛИП ТОПОВ: Така. Уважаеми колеги, жители на община Смолян. По първата 
точка гласувах „въздържал се“, по следващите няколко точки също ще гласувам 

„въздържал се“ поради следните съображения. За пореден път с вкарване на докладни 

записки, с искане Общинският съвет да гласува постфактум по вече извършени 

действия и направени материални разходи, лично мен ме кара да се чувствам за 
пореден път неудобно в тази зала. Това, уважаеми колеги, по никакъв начин не 
омаловажава заслугите, необходимостта тези посочени институции да бъдат 
наградени. Напротив. Считам, че това, с което сме ги удостоили, е малко. Това обаче 
показва, че за пореден път кметът на Община Смолян неглижира, меко казано, 
института Общински съвет. Навсякъде в страната се правеха така наречените сесии във 
връзка със съответните празници. 24 май е един от най-свещените български празници, 

така наречените „тържествени сесии“. Не знам защо и по какви съображения ние не 
направихме тази сесия. Можеше да бъде около 20-ти. Там да бъдат поканени почетните 
граждани на Община Смолян. Там да бъдат разгледани само тези 4-5 точки, които 
касаят материални разходи и морални награди. Между впрочем прави ми впечатление, 
че не сте внесли докладната записка за обявяване на почетен гражданин, на Очко. Защо 
не направихме тази тържествена сесия? За мен лично имам обяснения. Това не е 
толкова важно. За пореден път казвам, че институцията Общински съвет е принизена. 
За пореден път колеги, сме поставени в едно положение, макар и поводът, за който 
говорим е много благороден, да гласуваме неща постфактум. Така е, уважаеми 

граждани на община Смолян, беше с вземане на облигационния заем, за безлихвените 
заеми, за ПУП-овете в „Дълбокото дере“, прокарването на колекторите по бул. 
„България“ и „Родопи“, и прочие, и прочие. В тази връзка аз ще помоля кметът г-жа 
Аръчкова, вие г-н председател, да заявите, от месец октомври знам, че сте си 

получавали заплатите. На какво обаче се дължи незаплащането на нашите 
възнаграждения от месец октомври? Тука не вкарвам, дето се вика, материал за 
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жълтата преса. В никакъв случай възнаграждението на един общински съветник от 200 

или 300 лева не е някакъв голям проблем като разход и като приход за самия общински 

съветник. Незаплащането обаче говори отново за пренебрежение към нас, към нашия 
труд. Нарушение на Закона за местното самоуправление, нарушение на нашия 
правилник. Вие от месец октомври ползвате възнагражденията на 29 общински 

съветници като безлихвен кредит. Спирам по точката възнаграждения. Нито ми са 
необходими тези средства, нито пък нещо ще ми подобрят материалното състояние. 
Това още веднъж показва отношение към нас. И понеже сега е модерно да говорим, че 
машинното гласуване в България е задължително, колеги, нека да не се допуска. То в 
този Общински съвет е ясно какво ще става. Те останаха две сесии още. Но нека не се 
допуска избирателите в изборите през месец октомври за общински съветници да ни 

избират машини за гласуване. Защото колеги, дали ще натиска копчето на тази машина 
кмета или ще го натиска определения общински съветник, както му е казал кмета, е 
безсмислена тази работа. Още повече, че няма да се заплащат възнаграждения на тези 

общински съветници. В тази връзка, г-н председател, обръщам и на вас внимание, да 
подобрите комуникацията с администрацията и да направите всичко възможно за 
оставащите още няколко заседания на Общинския съвет, все пак институцията 
Общински съвет да бъде зачитана. Благодаря ви! 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Благодаря, г-н Топов! Други изказвания? Не виждам. Подлагам на 
гласуване прекратяване на разискванията. Който е „за“, моля да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 25, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Прекратяваме разискванията. Поименно гласуване, колеги. 
 

Поименно гласуване на проекта за решение по т. 2 от дневния ред: 
 

1. Анастас Караджов   – „за“ 

2. Ангел Безергянов    – „за“ 

3. Анита Чолакова   – „за“ 

4. Валентин Кюлхански    – „за“ 

5. Валентин Цолов    – „за“ 

6. Данчо Киряков    – „за“ 

7. Димитър Кръстанов    – „за“ 

8. Димитър Николов    – „за“ 

9. Екатерина Гаджева   – „за“ 

10. Елисавета Лободова    – „за“ 

11. Ивайло Халваджиев    – „за“ 

12. Иван Пищалов     – „за“ 

13. Илия Томов     – „за“ 

14. Кирил Хаджихристев   – „за“ 

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

18. Мария Семерджиева    – „за“ 

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

21. Милен Пачелиев    – „за“ 

22. Михаил Генчев    – „въздържал се“ 
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23. Петър Мирчев     – „за“ 

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

26. Стефан Сабрутев    – „за“ 

27. Стоян Иванов     – „за“ 

28. Филип Топов     – „въздържал се“ 

29. Юлия Кисьова     – „за“ 

 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Моля, обявете резултата. 
(Мариана Иванова: 23 „за“, 2 „въздържали се“.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: С 23 „за“ и 2 „въздържали се“, докладната записка се приема. 
 

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

        

Р Е Ш И: 

 

1. 1. Награждава фолклорно трио „Родопски извор“ – град Смолян по повод 

честване 20 години от основаването му, с парична награда в размер на 500,00 лв. 
/петстотин/. 

2. Наградата да бъде обявена на официалното честване на кръглата годишнина 
на фолклорно трио „Родопски извор“ – град Смолян 

 
 

ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Определяне размера на Годишната 

награда на Община Смолян за 2019 г. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян 

 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Следваща докладна записка, г-н кмете. Определяне размера на 
Годишната награда на Община Смолян за 2019 г. Имате думата. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Няма какво да добавя, г-н председател. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Г-н Кръстанов, заповядайте! 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви, г-н председателю! Уважаеми г-н кмет, 
уважаеми колеги, уважаеми кметове на населени места! Въпросът, който обсъждаме е 
предрешен. Годишната награда е определена. Тя е реализирана. Кметът е наградил във 
връзка с 24 май представителите на българската просвета, култура, журналистика и т. 
н. И по процедурата, засягаща организацията и дейността на Общинския съвет и по 

този принципен въпрос някой трябва да ни отговори. Става вече прецедент постфактум 

да се произнасяме по решения, които практически вече са реализирани в обществения 
и политически живот на Община Смолян. Колегата Топов много пространно и 

задълбочено се занима с този въпрос, но мен ме притеснява мълчанието на 
председателя и на кмета. Никой не иска да каже с едно изречение и да обясни защо се е 
получило така, че ние почти месец и половина нямахме заседание в оня период, в 
който трябва да се произнесем с решение по редица въпроси. Никой от нас не е 
отказвал и няма да откаже да обсъжда въпроса за наградите на хората, които са 
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заслужили като цяло в съвкупния обществен живот на нашия град и община. Никой 

няма да откаже от нас да участва в обсъжданията под каквато и да е форма, когато и да 
се налага, в това число и екстремно да се съберем. Разбира се в съответствие с 
възможностите, които дава нашия правилник. Но дайте да се уважаваме взаимно. Поне 
ни давайте някакво обяснение защо се получава така. Не е приятно. Аз гласувах „за“ и 

по точка първа, ще гласувам и сега в подкрепа на този проект за решение, който 
всъщност узаконява действие, реализирало се по-рано във времето. Но тази ситуация 
говори за не съвсем акуратна организация на нашата дейност. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: По принцип но Наредба не е задължително, наистина не е 
задължително Общинският съвет да гласува това нещо. Но от уважение към 

Общинския съвет и за да бъде съпричастен Общинския съвет, досега винаги наистина е 
минавало през Общински съвет. Затова и сега минава през Общински съвет. Тази 

награда не помня от кога, сумата е една и съща. Хората, които се награждават, са по 
предложения на съсловните организации. Тоест в Общинския съвет не коментираме 
кой трябва да бъде награден. Ние се съобразяваме с предложенията на 
професионалните и съсловни организации и награждаваме тези, които си издигнат. Не 
беше предварително просто поради една причина, че нямаше сесия. А по времето на 
вас, г-н Кръстанов, като бяхте председател на Общинския съвет, един път се провали 

сесия, защото аз не можах да присъствам. Нямах възможност до 24 май да присъствам. 

И законът също не ме задължава, но тогава бе провалена. Така ли бе, г-н Кръстанов? 

Сесия, на която за не можах да присъствам. Аз съм дал докладните, дал съм моята 
воля. Вие ги обсъждате и ги приемате. Аз нямам право на глас в този Общински съвет. 
Но вие тогава решихте, че щом мен ме няма, няма да има общинска сесия. Нямах 
възможност и затова нямаше общинска сесия. Много просто. И ако нямаше този 

прецедент, че когато ме няма мен не може да има общинска сесия, това щеше да се 
случи. Но вие си спомняте случая, когато аз бях зает, не можех да бъда на общинска 
сесия и тя бе провалена. Само заради това не беше направена сесия преди 24 май. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Да, беше планувана за 16-ти. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Да. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Някои от вас знаят, защото са ме срещали и са ме питали. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Да. Нямах възможност на 16-ти, затова нямаше сесия. Така че 
това е единствената причина. Сами разбирате, пак ви казвам, тази награда не е пипана 
не знам от колко години. Тя си е една и съща. В бюджета е заложена да бъде толкова. 
Така че и на награждаването беше казано, че с решение на Общински съвет. Това е 
моето мнение. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Реплика. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Реплика, г-н Кръстанов. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: По два въпроса. По първият въпрос, г-н кмете. Никъде, в 
никоя наредба не е отбелязано, че размерът на какъвто и да е материален разход не се 
определя от органа, който е разпоредителен по отношение на финансите. Вие 
определяте със съсловните организации персоналният състав на наградените, но 
размерът и самият материален разход се определят тук, в тази зала от Общинския 
съвет. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Така е, но то не е променян. 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Това, че не е променян… 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Не виждам причина. Инфлация няма. 
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ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: … не означава, че ние трябва да се произнесем в 
последствие с него. А по отношение… 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Дайте, г-н Кръстанов, да коментираме другата тема. Да се 
разберем, ето тука са всички. 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Има как да се разберем. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Може ли да има общинска сесия без вносител? 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Вие сте вносител. Вие сте основният вносител на 
материалите за общинска сесия. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Да. Но решението го вземате вие. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: В момента, в който вие упълномощите надлежно ваш 

заместник, заседанието се провежда. Защо трябва да обсъждаме толкова елементарни 

принципни въпроси? 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: А имаше ли провалено заседание? 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Има, разбира се. Вие като вносител не бяхте упълномощил 
ваш заместник. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Бях упълномощил, естествено. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: По съответния ред. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Точно по съответния ред. 

(Димитър Кръстанов, от място: Не сме правили сесия с инж. Цекова.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Г-н Сабрутев, заповядайте! 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Уважаеми г-н кмете, слушайки ви така за причините, които 
постфактум ни предлагате да гласуваме нещо, искам да кажа следното. Не мисля, че 
някой от залата тука и от всички съветници… 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Вижте, г-н Сабрутев, аз мога да… 

СТЕФАН САБРУТЕВ: Моля да не ме прекъсвате. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: … веднага да я оттегля. 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Аз точно това ще ви предложа.  
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Да, оттеглям. Ето, предлагате ми, оттеглям докладната. 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Можеше да се доизкажа и пак ще се доизкажа. Аз съм сигурен, 

че тука нито един общински съветник няма против това. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Оттеглям докладната. 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Вие, както каза г-н Топов и г-н Кръстанов, неглижирате 
Общинския съвет по този начин. Че на 16 или 17-ти сте били заети, това са някакви 

детски оправдания. Значи можеше на 13-ти да направите или на 15-ти, всички сме 
заети. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Вие като отсъствате това детски оправдания ли са? 

СТЕФАН САБРУТЕВ: Не са детски. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: За вас не е детски, пък за мен са детски. 

СТЕФАН САБРУТЕВ: Вие сте вносител, аз не съм вносител. Има голяма разлика. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Аз като съм вносител съм го внесъл. Решението… 

СТЕФАН САБРУТЕВ: Щом решихте да оттеглите, значи показвате, че няма нужда от 
Общинския съвет да приема такива решения. Колко е законно, вие ще си носите 
отговорност. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Вие ме помолихте и аз естествено се съобразявам. Това е 
уважение към Общинския съвет. Вие ме молите и аз се съгласявам. 

(Стефан Сабрутев, от място: Не съм ви молил. Как да ви помоля?) 
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НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Вие ме помолихте и аз я оттеглям. Оттеглям докладната. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Оттеглена е трета точка от дневния ред. 

(Михаил Генчев, от място: На цирк ли ще си играем в тази зала, на какво? Ние 
общински съветници ли сме или? Какво значи да си оттеглиш докладната записка? 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Значи, че я оттеглям. 

(Михаил Генчев, от място: Какво значи? Как си действал оня ден там като си 
раздавал наградите?) 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Аз казах, че по наредба няма нужда да бъде гласувано. 
(Михаил Генчев, от място: Как да няма нужда?) 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Ей, така. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Г-н Генчев, моля ви. Вземете си думата по нормалния ред. 

Резултатът ще бъде същият, но нека да има ред в залата. 
(Михаил Генчев, от място: Какво нормално на едно ненормално заседание да се 
вземат така решения?) 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Г-н Генчев, има органи, които казват. Може да ме дадете на 
КОНПИ примерно, да се види дали съм прав или не съм прав. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Г-н  Хаджихристев, имате думата. 
(Михаил Генчев, от място: Абе, немой вика КОНПИ..) 

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

кметове на населени места, колеги! Аз в момента се учудвам, как за два мандата 
кметът твърди, че не е необходимо изразходването на парични средства да минава през 
Общински съвет и че по наредба не е било необходимо да се гласува от Общински 

съвет. Аз ще ви попитам. Ако сега ние не гласуваме или както вие казвате, че си 

оттегляте докладната записка, при една проверка от Сметната палата кого ще обвините 
за нарушението, което сте допуснали? Кой ще ги плати тези пари?  

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Питате, да отговарям ли? 

КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: Да. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Не при една проверка, всяка година има проверка на Сметна 
палата. Вчера получихме заключението на Сметната палата. Заверява отчета на 
Общината без забележки. Това са органите. Вие сте абсолютно прав. Органи, които 
имат ценз, органи, на които това им е работата, затова са учили и те проверяват 
Общината всяка година. Вчера ни е дошъл доклада на Сметната палата. Заверяват, 
всички може да се гордеем с това в тази зала. Заверяват отчета на Общината, защото 
предишните години, преди 2011 година нямало е един път заверена без забележка. 
(Михаил Генчев, от място, на висок тон: Говориш глупости!) 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Недей ми вика! Недей ми вика! 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Г-н Генчев, много ви моля!  
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Недей ми вика и недей сочи с пръст! 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Недейте така сега! Вземете думата по нормалния ред. Не бива така 
да се извиквате! 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Много сте прав. Има проверка, има заверка на Сметната 
палата и тя е единственият орган, който може да каже какво се случва в Общината. 
(Димитър Кръстанов, от място: Процедура.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Процедура, г-н Кръстанов. 
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ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви, г-н председателю! Уважаеми колеги, ние 
хабим време да обсъждаме неща, които са безпределно ясни. Защото от как съществува 
този орган, размерът на годишните награди е гласуван тук… 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Колеги, моля ви, тези телефони да бъдат на безшумен режим. 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: В крайна сметка ние спорим за неща, за Сметни палати.. 

Кмете, не оттегляйте докладната! Защото ще влезнем в един спор къде в коя наредба 
пише, че размерът на наградата се определя от кмета. Няма такава наредба. Дайте да не 
правим детски неща. И не говорете излишни неща като КОНПИ, МОНПИ в тази зала, 
защото не сме на тази тема. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Г-н Кръстанов, ако трябва да направим почивка, групата да 
седнете и да решите искате ли да я оттегля или не искате. Аз я предложих, вие 
твърдите, че трябва да се оттегли. Аз съм готов да чуя. 
(Димитър Кръстанов, от място: Никой не иска да я оттегляте.) 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Ами тогава щом не искате да я оттеглям, нека си остане. 
Както казахте, толкова години се е обсъждало. Какво е имало на тези обсъждания? 

Какво е имало на тези обсъждания? Какво се е обсъждало? Всички сме съгласни. И 

тази практика, че когато за 24 май си дават съсловните организации своите отличници, 

да ги кажем, ние сме ги награждавали.  

ДАНЧО КИРЯКОВ: Други мнения и изказвания има ли? Не виждам. Подлагам на 
гласуване прекратяване на разискванията. Който е „за“, моля да гласува. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: 4 човека група не могат да се разберат. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Последно не я оттегляте? 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Не. Последно ме помолиха да не я оттеглям. Аз уважавам 

Общинския съвет. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Последно не е оттеглена докладната. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: По молба на г-н Кръстанов, не я оттеглям. 

ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 25, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 1. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Прекратяваме разискванията с 25 гласа „за“. Поименно гласуване 
на точка 3, колеги. 

 

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

1. Анастас Караджов   – „въздържал се“ 

2. Ангел Безергянов    – „за“ 

3. Анита Чолакова   – „за“ 

4. Валентин Кюлхански    – „за“ 

5. Валентин Цолов    – „за“ 

6. Данчо Киряков    – „за“ 

7. Димитър Кръстанов    – „за“ 

8. Димитър Николов    – „за“ 

9. Екатерина Гаджева   – „за“ 

10. Елисавета Лободова    – „за“ 

11. Ивайло Халваджиев    – „за“ 

12. Иван Пищалов     – „против“ 

13. Илия Томов     – „за“ 

14. Кирил Хаджихристев   – „въздържал се“ 

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

18. Мария Семерджиева    – „за“ 

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

21. Милен Пачелиев    – „за“ 

22. Михаил Генчев    – „въздържал се“ 

23. Петър Мирчев     – „за“ 

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

26. Стефан Сабрутев    – „въздържал се“ 

27. Стоян Иванов     – „за“ 

28. Филип Топов     – „против“ 

29. Юлия Кисьова     – „за“ 

 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Моля, обявете резултата. 
(Мариана Иванова: 20 „за“, 2 „против“, 4 „въздържали се“.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: С 20 гласа „за“ докладната записка се приема и нейните решения. 
 

      Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на Кмета на 
Община Смолян – НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ, на основание Раздел ІІІ, чл. 1 

от Правилника за отличията на Община Смолян и чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА 

Р Е Ш И: 

 

               1. Определя размер на Годишната награда на Община Смолян за 2019 година 
за изтъкнати дейци и творци от областта на науката, културата, образованието, 
техниката и журналистиката по повод 24 май – Ден на българската просвета и култура 
и на славянската писменост, на 200 /двеста/ лева. 

               2. Възлага на Кмета на Община Смолян да назначи комисия, която да 
определи носителите на Годишната награда на Община Смолян за 2019 година от 
сферата на науката, културата, образованието, техниката и журналистиката по 
предложение на техни професионални и творчески организации. 

               3. Възлага на Кмета на Община Смолян или на упълномощено от него лице да 
впише носителите на Годишната награда на Община Смолян за 2019 година в 
Почетната книга на Община Смолян. 

 

ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Определяне размера на Национална 

литературна награда „Николай Хайтов“ на Община Смолян за 2019 г. 

 ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян 

 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Следваща докладна записка. Определяне размера на Национална 
литературна награда „Николай Хайтов“ на Община Смолян. Г-н кмете, имате думата. 
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НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Няма какво да добавя. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Заповядайте, колеги! Г-н Хаджихристев. 
КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: Г-н председател, пропуснах, и за предишната точка, че 
имаше предложение от страна на Общинска администрация, тоест на вносителя, и по 
двете точки да има предварително изпълнение по чл. 60 от АПК. Не знам дали е 
включено това в предишната докладна записка и тази, която в момента ни я 
представяте, но това за мен е пълен абсурд. Не може нещо, което е изпълнено, 
предварително да го изпълняваме. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Не, няма. Решенията мога да ги зачета. Определя размер на 
Националната литературна награда „Николай Хайтов“ на Община Смолян за 2019 

година на 1 000 лева. 
КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: Аз затова обръщам внимание, защото имаше такова 
предложение, да не е вкарано в докладните, защото ще бъде много смешно. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Възлага на Кмета на Община Смолян да назначи комисия, която 
да определи носителите на литературната награда. Това са двете решения. 
МАРИАНА ИВАНОВА – гл. експерт в звено „Общински съвет“: Това е гласувано по 
време на комисиите, г-н Киряков. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Уважаеми колеги, други мнения има ли? Изказвания? Не виждам. 

Подлагам на гласуване прекратяване на разискванията. Който е „за“, моля да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 26, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: С 26 „за“ прекратяваме разискванията. Отново поименно 
гласуване. 
 

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    – „за“ 

6. Данчо Киряков    – „за“ 

7. Димитър Кръстанов    – „за“ 

8. Димитър Николов    – „за“ 

9. Екатерина Гаджева   – „за“ 

10. Елисавета Лободова    – „за“ 

11. Ивайло Халваджиев    – „за“ 

12. Иван Пищалов     – „за“ 

13. Илия Томов     – „за“ 

14. Кирил Хаджихристев   – „въздържал се“ 

15. Коста Начев     – „за“ 

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

18. Мария Семерджиева    – „за“ 

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

21. Милен Пачелиев    – „за“ 

22. Михаил Генчев    – „въздържал се“ 
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23. Петър Мирчев     – „за“ 

24. Салих Аршински    – „за“ 

25. Славка Каменова    – „за“ 

26. Стефан Сабрутев    – „въздържал се“ 

27. Стоян Иванов     – „за“ 

28. Филип Топов     – „въздържал се“ 

29. Юлия Кисьова     – „за“ 

 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Моля, обявете резултата. 
(Мариана Иванова: 22 „за“, 4 „въздържали се“, без „против“.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: 22 гласа „за“, докладната записка и решенията се приемат. 
 

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

от ЗМСМА 

Р Е Ш И: 

 

               1. Определя размер на Националната литературна награда „Николай Хайтов“ 

на Община Смолян за 2019 година на 1 000 /хиляда/ лева. 
              2. Възлага на Кмета на Община Смолян да назначи комисия, която да определи 

носителите на Националната литературна награда „Николай Хайтов“ на Община 
Смолян за 2019 година, за значителни художествени постижения в съвременната 
българска литература в духа на Хайтовата литературна традиция.  

 

 

ПО ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Предложение за откриване на ученическо 

общежитие в с. Широка лъка. 

 ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян 

 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Следваща докладна записка, предложение за откриване на 
ученическо общежитие в с. Широка лъка. Заповядайте, г-н кмете, имате думата! 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Няма какво да добавя. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Уважаеми колеги, имате думата за мнения и изказвания. Г-н 

Кръстанов. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви, г-н председателю! Уважаеми г-н кмете, 
уважаеми колеги общински съветници, уважаеми кметове на населени места и гости! 

Изключително сериозно начинание, което може да даде възможност да се оживи това 
значимо селище в нашата община. От много години се търсят варианти. Аз знам за 
плановете, които в момента се правят във връзка с насищането на съответната 
материална база с повече деца и с повече дейности, за да се оживява като цяло и 

населеното място и практически да се използва пълноценно базата. Има и други идеи, 

искам само да ги спомена, в контекста на подкрепата, която призовавам да окажем на 
откриването на това ученическо общежитие. Има и идеи, свързани като цяло с 
развитието на социална дейност в различни форми, като домове, като дом за възрастни 

хора. И в заседанието на комисиите, и днес, искам да подчертая една остра обществена 
необходимост, която се формира в нашата община, пък и не само в нея. Във връзка с 



Протокол № 51/30.05.2019 г.  

  

19 

 

демографските процеси, които протичат необратимо, че ние се налага да търсим 

социални решения за възрастните хора, които с напредването на възрастта живеят 
самотно в малки населени места или в крайни квартали на по-големите населени места, 
и че ще трябва да търсим решение, както и в конкретния случай за младежите и 

подрастващите, така и за възрастното население от гледна точка на социалните 
контакти, които те трябва да имат и по-голямата сигурност, която получават 
възрастните хора в едни такива домове за възрастни хора, в това число дневни домове 
за възрастни хора. Известно е, че в нормативната уредба на социалната дейност в 
Република България няма конкретна регламентация на подобни домове, с изключение 
на домовете за стари хора или на домовете за възрастни хора с деменции, но ние 
искаме или не искаме, като орган на местно самоуправление и общинска 
администрация, ще трябва да се заемем в близките месеци, не повече от година може 
би, с решаването на тези въпроси. Затуй призвовам колегите да подкрепим решението 
за общинското общежитие и едновременно с това да се съсредоточим върху една 
задача, която чука на вратата и ще трябва да я решаваме. Благодаря! 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Благодаря, г-н Кръстанов! Други мнения и изказвания има ли? Не 
виждам. Подлагам на гласуване прекратяване на разискванията. Който е „за“, моля да 
гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 25, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Прекратяваме разискванията. Поименно гласуване, колеги. 

 

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

1. Анастас Караджов   – „за“ 

2. Ангел Безергянов    – „за“ 

3. Анита Чолакова   – „за“ 

4. Валентин Кюлхански    – отсъства 
5. Валентин Цолов    – „за“ 

6. Данчо Киряков    – „за“ 

7. Димитър Кръстанов    – „за“ 

8. Димитър Николов    – „за“ 

9. Екатерина Гаджева   – „за“ 

10. Елисавета Лободова    – „за“ 

11. Ивайло Халваджиев    – „за“ 

12. Иван Пищалов     – „за“ 

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    – отсъства 
20. Милен Журналов    – „за“ 

21. Милен Пачелиев    – „за“ 

22. Михаил Генчев    – „за“ 

23. Петър Мирчев     – „за“ 

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

26. Стефан Сабрутев    – „за“ 

27. Стоян Иванов     – „за“ 

28. Филип Топов     – „за“ 

29. Юлия Кисьова     – „за“ 

 

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

ДАНЧО КИРЯКОВ: 25 „за“, без „против“ и „въздържали се“. Докладната записка се 
приема. 

 

Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на Кмета на Община 
Смолян – НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23, чл. 
27, ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 310, ал. 
5, чл. 313, ал. 1, т. 3 от Закона за предучилищното и училищното образование, чл. 10, 

ал. 1 и ал. 2, т. 1 от Наредба №9 / 19.08.2016 г. за институциите в системата на 
предучилищното и училищното образование и чл. 60, ал. 1 от 
Административнопроцесуалния кодекс 

Р Е Ш И: 

 

               1. Дава съгласие от учебната 2019/2020 година в с. Широка лъка, на адрес: 
ул. „Люлката” № 2, да бъде открито ученическо общежитие със статут на общински 

Център за подкрепа за личностно развитие /ЦПЛР/. 

              2. Възлага на Кмета на Община Смолян да предприеме необходимите 
действия за издаване на заповед за откриване на ученическото общежитие по т. 1 от 
решенията. 

              3. Допуска предварително изпълнение на Решението по реда на чл. 60 от 
АПК. 

  ПРИЛОЖЕНИЕ:   1. Справка за броя на учениците. 
                                2. Справка за общата численост на персонала. 
                                3. Уведомително писмо от РД „ПБЗН“ – гр. Смолян, относно стартиране на 
процедура по издаване на становище за съответствие на обект с изискванията на правилата и нормите 
за пожарна безопасност. 
                                4. Копие на акт за собственост. 
 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Уважаеми колеги, следват една поредица от докладни, по които аз 
съм вносител. Затова ви моля да предложите и да изберем водещ заседанието на мое 
място. Заповядайте! Имате думата за предложения. 
(Славка Каменова, от място: Ангел Безергянов.) 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Ангел Безргянов. Други предложения? Не виждам. Който е „за“ 

Ангел Безергянов да бъде водещ на заседанието за докладните записки, за които аз съм 

вносител, моля да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 25, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Заповядайте, г-н Безергянов! 
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(Общинският съветник Ангел Безергянов зае мястото си на временно 
председателстващ заседанието на Общинския съвет.) 

 

ПО ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Приемане на годишния отчет и баланса 

за 2018 г. на „Център за Психично Здраве – Смолян“ ЕООД, град Смолян. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян 

 

АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Здравейте! Добър ден, колеги! Продължаваме по изпълнение 
на дневния ред. Точка № 6 от така предложения дневен ред. Докладна записка от инж. 

Данчо Киряков относно приемане на годишния отчет и баланса за 2018 година на 
„Център за психично здраве – Смолян“ ЕООД, гр. Смолян. Уважаеми г-н Киряков, като 
вносител, моля да вземете отношение. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Няма какво да добавя. Единствено, че отсътва г-н Карагяуров. Не 
можахме да го открием. Предполагаме, че той не е в града и вероятно по тази причина 
не присъства на заседанието на Общинския съвет. Заповядайте! 
АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Уважаеми колеги, разкривам дискусия. Г-н Кръстанов. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви, г-н председателю! Уважаеми колеги! Аз също 
се опитах да се свърза с управителя на Центъра за психично здраве. Един 

изключително уважававан наш съгражданин, който тихо и така изключително 
отговорно години наред си върши добре работата. Мисля това да не е проблем, тъй 

като съм от хората, които непременно и винаги са изисквали присъствието на 
ръководителите на съответните търговски дружества, когато трябва да им задаваме и 

въпроси. Но в случая, тъй като познаваме работата, обсъдихме миналия път, много 
пространно тук разисквахме с негово участие проблемите на това търговско дружество 
и като медицинско здравно заведение, така че мисля това да не е пречка по отношение 
произнасянето ни по отчета. 
АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Г-н Хаджихристев, заповядайте! Имате думата. 
КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: Аз ще направя изказване в същия дух, както г-н 

Кръстанов. Ние общинските съветници трябва да благодарим на д-р Карагяуров, 
защото освен добър доктор се оказва и добър мениджър на едно дружество, което е 
излезнало на печалба. Въпреки това, че той продължава да се бори с недостига на 
медицински кадри и без никаква помощ от Общината. Ние безпрекословно ще 
приемем неговия отчет. 
АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Колеги, други желаещи за изказване, становище и мнение? Не 
виждам. Предлагам да прекратим разискванията по тази точка. Който е „за“ 

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

АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: С 25 „за“, без „против“ и „въздържали се“, се прекратяват 
разискванията. В процедура на гласуване сме, колеги. Поименно гласуване. 
 

 

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

1. Анастас Караджов   – „за“ 

2. Ангел Безергянов    – „за“ 

3. Анита Чолакова   – „за“ 

4. Валентин Кюлхански    – отсъства 
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5. Валентин Цолов    – „за“ 

6. Данчо Киряков    – „за“ 

7. Димитър Кръстанов    – „за“ 

8. Димитър Николов    – „за“ 

9. Екатерина Гаджева   – „за“ 

10. Елисавета Лободова    – „за“ 

11. Ивайло Халваджиев    – „за“ 

12. Иван Пищалов     – „за“ 

13. Илия Томов     – не гласува 
14. Кирил Хаджихристев   – „за“ 

15. Коста Начев     – „за“ 

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

18. Мария Семерджиева    – „за“ 

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

21. Милен Пачелиев    – „за“ 

22. Михаил Генчев    – „за“ 

23. Петър Мирчев     – „за“ 

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

26. Стефан Сабрутев    – „за“ 

27. Стоян Иванов     – „за“ 

28. Филип Топов     – „за“ 

29. Юлия Кисьова     – „за“ 

 

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

АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: 24 „за“. Решението по така предложената докладна записка се 
приема. 
 

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

от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с 
чл.137, ал.1, т.3  и във връзка с чл.147 от Търговския закон, и чл.35, т.3  от 
Наредбата за условията и реда за упражняване на правата на собственост на 
общината в търговските дружества с общинско участие и общински предприятия 

 

Р Е Ш И: 

 

                  1. Приема  ГФО и баланса на „Център за психично здраве-Смолян” ЕООД-

Смолян за 2018 г. 
                2. Управителят на дружеството се задължава да предприеме предвидените 
съгласно Закона за Търговския Регистър, Търговския закон, Закона за счетоводството и 

учредителния акт на дружеството правни и фактически действия по вписване на 
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годишния финансов отчет и баланса на дружеството за 2018 г. в Търговския регистър 
при Агенция по вписванията. 
               3.  Остатъчната печалба в размер 66894лева, се предоставя на Дружеството 
като „Други допълнителни резерви“ за покриване на загуби от минали години и за 
подпомагане дейността на дружеството.           

 

ПО СЕДМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Приемане на годишния отчет и баланса 

за 2018 г. на „Ученическо и Столово Хранене“ ЕООД, град Смолян. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян 

АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Преминаваме към следваща докладна записка, № 7. Отново от 
инж. Данчо Киряков, председател на Общински съвет – Смолян, относно приемане на 
годишния отчет и баланса за 2018 година на „Ученическо и столово хранене“ ЕООД, 

гр. Смолян. Уважаеми г-н Киряков, заповядайте! Имате думата. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Нямам какво да добавя. Надявам се, че сте видели обяснителната 
записка от Григор Павлов. 
АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Колеги, разкривам дискусия. Г-н Сабрутев. 
(Димитър Кръстанов, от място: Бихте ли я коментирали, г-н председателю? Не сме 
я чели всички.) 

СТЕФАН САБРУТЕВ: Уважаеми г-н предсетател и г-н председателстващ, колеги! 

Значи не е нормално търговско дружество, изключая предходната точка, която 
гласувахме, която касае здравето на хората, да работи на загуба. Аз мисля, че трябва да 
се вземат много бързи мерки, както за едното, така и за другото дружество, това нещо 
да не се допуска. Лично аз ще гласувам „против“. Няма как да приемем отчет, който е 
на загуба. 
АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Колеги, други  мнения, становища, изказвания? Г-н Топов, 
заповядайте! 
ФИЛИП ТОПОВ: Уважаеми колеги, аз също ще гласувам „против“ по следните 
съображения. С евентуално приемане не само на баланса, а и годишния финансов 
отчет, ние ставаме дето се вика съпричастни към тези генерирани загуби. Това не е 
толкова важно между другото. Във връзка с ученическото и столово хранене, това 
наше търговско дружество, аз съм внасял и питания. Имаше една широка дискусия по 
отношение на един въпрос, който виси в пространството, и това е, нищо лично към 

уважавания от мен управител Григор Павлов, но според моята преценка той 

продължава вече трета, четвърта година да управлява това дружество на ръба на 
закона. Самият договор, който е сключен преди доста години, неправилно е бил 
сключен и е сключен от кмета за неопределено време при императивна забрана за не 
повече от три години. Няма да се връщам в разясняване, коментиране на законовите 
пропуски. Искам само едно нещо да споделя тука, че това, което г-н Павлов е 
депозирал като обяснителна записка, не ми дава основание да разбера в резултат на 
точно какви причини е генерирана загуба от 27 хиляди. Естествено, че причините 
биват и обективни, и субективни. Една голяма част от тях може би са и неправилна 
организация, която се осъществява по отношение на изпълняваните така наречени 

социални придобивки. Говорим за социалните проекти. Искам да обърна внимание 
обаче на почитаемите граждани на община Смолян, евентуално на колегите общински 

съветници, преди да гласуваме. Значи това дружество се занимава с различна дейност. 
Много широкоспектърна дейност. Интересното е тука, че след като чрез обществена 
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поръчка беше възложено така наречената социална придобивка и проект по-скоро 
„топъл обяд“ да изпълнява това търговско дружество, там бяха комулирани едни доста 
високи приходи и въпреки това отново сме на загуба. Лично мен начина на провеждане 
на тази обществена поръчка, когато се запознах с материалите, леко ме смущава. 
Оправданието е „щом не е обжалвана обществената поръчка, значи всичко е точно“, 

както вика Папи Ханс. В момента не е много точно. Ще ви кажа защо и се ориентирам 

към приключване. На обществената поръчка са се явили три дружества. Забележете, и 

трите дружества посочват една и съща цена. Ни повече, ни по-малко от 2 стотинки. 

Комисията, която провежда тази процедура е от служители на Община Смолян. Вместо 
да проведат допълнително разговори с някои от участниците и да кажат „Абе аджеба 
сега, намалете или увеличете с няколко лева“, те си траят. Минават на един много 
интересен подход. Започват да теглят жребий, защото и тримата не се отказват от една 
и съща разценка. При този жребий дали случайно или не, поръчката я печели нашето 
дружество „Ученическо и столово хранене“. По отношение на организацията на „топъл 
обяд“, къде се приготвят тези храни, как се извозват до потребителите, какъв е 
контрола по отношение дали те действително са реализират – да или не, нямаме 
никакъв отговор в самия опит да се оправдаят тези разноски. Другото, което е. 
Наистина, както казва и г-н Сабрутев, тука нещата не вървят. Сега не е наша работа да 
казваме защо не вървят, но апелирам към администрацията наистина точно по 
отношение работата на това дружество, да набележи някакви конкретни мерки. 

Благодаря ви! Затова ще гласувам „против“, колеги. 

АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Уважаеми колеги, управителят на „Ученическо и столово 

хранене“ г-н Григор Павлов е тука и считам, че е уместно да чуем и неговата гледна 
точка относно така развилата се дискусия. Ако нямате нищо напротив, предлагам да му 
дадем думата. Г-н Павлов, заповядайте! 
ГРИГОР ПАВЛОВ – управител на „Ученическо и столово хранене“ ЕООД: Уважаеми 

г-н председател, уважаеми господа общински съветници! Мисля, че съм обяснил доста 
точно в цифри на какво се дължи загубата на нашето дружество. Това са около 10 

причини, които няма как да избягаме от тях. Увеличение на работна заплата, от четири 

години не е повишавана цената на купона. Искам да наблегна върху трите стола, които 
се намират в селата, които са с много малък брой ученици, а с много големи разходи. 

Няма как градските обекти да покрият всичките тези разходи. Това е, което мога да 
кажа. 
АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Благодарим ви, г-н Павлов! Колеги, други желаещи за 
изказване? 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Може ли? 

АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Г-н Киряков, заповядайте! Имате думата. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Аз ви моля да погледнете това обяснение, което е написал Григор 
Павлов. Там наистина има цифри. Най-големите загуби са всъщност от столовете в 
селата. Сега там са написани разходите и приходите какви са. 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Ако може да попитам нещо г-н Павлов. Аз видях тука 
обяснението, нямах много време подробно да се запозная, поради късното предаване, 
но питането ми е каква е ползата и печалбата от обществената поръчка, която е 
спечелил? Която г-н Топов цитира. Защото предполагам, тъй като се е играло на търг, 
там се реализира някаква печалба и се надявам тя да е била добра, щом и други 

дружества е имало участници с такива цени. Това се предполага, че генерира една 
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печалба, която би могла да покрие всички тези разходи, които говорим за откъснатите 
села. Има ли там анализ от тази поръчка какво са спечелили дружеството? 

АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Г-н Павлов, заповядайте! 
ГРИГОР ПАВЛОВ: Мога да отговоря веднага. Това е европейски проект, при който е 
фиксирана цената – 3.20 лв. е за изхранване  на възрастните хора. Там печалба няма. 
Сами можете да се досетите при 3.20 каква печалба има. Почти никаква. Има 
отпуснати режийни, които не достигат дори за разпечатване на фактурите, които ни 

искат. Ние печалбата я формираме на базата на това, че когато готвим за децата, 
използваме същото време и същите продукти да ги раздадем и на възрастните хора. 
Лятото това нещо, когато децата не учат, отива веднага на загуба. Печалба от тази 

обществена поръчка няма. Поради тази причина може би и другите двама участници в 
търга не са спечелили, защото те дефакто няма къде да раздават тази храна. За да се 
нахранят тези възрастни хора, са необходими места за раздаване на тази храна. Ние 
използваме нашите столови. 

АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Благодаря ви!  

СТЕФАН САБРУТЕВ: Ами аз това оправдание, разбирам, че г-н Павлов си признава, 
че това е грешка на мениджмънта. Изобщо, щом няма печалба, е трябвало да не 
участва. Аз това казвам, че тука има сбъркана формула изобщо в управлението на това 
дружество. Защо отиваш ти като управител на едно дружество да участваш в 
процедура, в която е ясно, че ще загубиш? Значи или не си си направил добре сметката. 
Когато е моето дружество, вашето, г-н Киряков, на бай Иван и на бай Драган, всеки си 

носи отговорността. Ако има загуба, някой да си бръкне в джоба и да плати. Аз също 
участвам в обществени поръчки. Има такива, които губим, наистина. Когато не си 

правим добре сметката. Тука трябва да се търси лична отговорност. Значи загубили сме 
от една европейска поръчка. Моля ви се! Това не е сериозно. И вие като председател 
търсете отговорност. Абсурд е да се приеме този отчет. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Г-н Сабрутев, аз лично персонално като председател на 
Общинския съвет или като физическо лице не мога да му търся отговорност на г-н 

Павлов. Трябва всички ние като общо събрание на дружеството да търсим такава 
отговорност, така че не ме призовавайте към такива действия. 
АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Г-жа Каменова, ако нямате напротив, г-н Топов, след това г-н 

Топов за изказване. 
(Филип Топов, от място: Най-малко имам против.) 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Уважаеми колеги, в процедура сме по приемане отчета на 
дейността на търговско дружество с общинска собственост. Това, което чух до 
момента касае евентуално вземане на отношение в една бъдеща процедура, евентуално 
по промяна дейността на дружеството. Никой от досега изказалите се, няма забележки 

и нямат твърдения, че цифрите, които са изложени в този отчет са неверни. Такава е 
дейността, такава е фактологията. Това е реалната картина, която изключително 
добрсъвестно управителят представя пред нас. Така че приемайки отчета, ние не 
даваме санкция на една или на друга част от дейността. В една следваща процедура 
можем да помислим и то в един по-широк мащаб, евентуално или да захраним 

дружеството с друга дейност, или да намалим дейността му. Това е моята забележка и 

констатация. 
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ДАНЧО КИРЯКОВ: В продължение на думите на г-жа Каменова, или да субсидираме 
храненето. Защото в края на краищата в селските столове има много малко деца за 
хранене, а персоналът стои там.  

АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Г-н Топов, заповядайте! Г-н Кръстанов? 

ФИЛИП ТОПОВ: По-скоро питане към колегата Григор Павлов. Първо, ще го помоля 
да ми каже каква е сумата, която беше получена по европейската програма там „топъл 
обяд“, като абсолютна цифра? Второ. Как е разходена тази цифра? Аз знам, че са около 
150 хиляди мисля. Той ще ме поправи. Защо не се намира, дето се вика, нито в 
докладна, нито в самите докладни записки как е получена и как е разходена? Тука не 
говорим за печалба, колеги. Тука говорим за наистина една социална придобивка с 
европейски средства – „топъл обяд“. Вторият ми въпрос е малко по-скокотлив. Ако 
реши, може да ми отговори, може и да не ми отговори. Аз ще подам искане за достъп 

до информация. След като другите две дружества са преценили, че няма „печалба“ в 
кавички от тази поръчка, „Ученическо и столово хранене“ получавала ли е от тях, 
възлагала ли е доставки на точно тези две дружества, лично от тях, по отношение 
изпълнение на предмета на дейност на нашето дружество? Тоест тия две дружества, 
участвали в процедурата, предоставяли ли са някакви стоки на нашето дружество – 

храни, безалкохолни напитки, сандвичи и прочие, и прочие? Има ли такива договори? 

Това може да го каже, ако знае. Говорим за лично участие на тези две дружества и чрез 
поставени лица. Заповядайте, г-н Павлов. И главният счетоводител е тука. 
АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Г-н Павлов, ако имате готовност да отговорите. 
ГРИГОР ПАВЛОВ: Да, и главният счетоводител е тука. Точната сума не мога да ви 

кажа по европейския проект, но ние парите ги получаваме на порции. В смисъл когато 
през два, през три месеца получаваме плащания на база фактури. Те не са ни ги дали 

хората наведнъж на куп тези пари и ние да преценим как да ги разхождаме. Това е, 
което мога да отговоря. 
АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Г-н Кръстанов, заповядайте! 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви, г-н председателю! Уважаеми колеги! Ще 
продължа изказването на колежката Славка Каменова в посока структурно-
икономически анализ на разходите на това дружество. Съвсем на едро обаче. Не искам 

да бъда адвокат на никого, но всеки, който разбира от структура на разходите, знае, че 
има едно понятие, от което не можем да избягаме, колкото и да ни се иска и това се 
нарича условно постоянни разходи. Условно постоянните разходи на „Ученическо и 

столово хранене“ са доста по-високи от гледна точка на възможността да осигуриш 

постъпления и приходи. И тук наистина стои въпроса за това как бихме могли в 
рамките на тези условно постоянни разходи да осигурим по-големи постъпления, в 
това число и през европейски проекти разбира се. Или през субсидия от страна на 
Общинския съвет. Тоест въпросът е не само на мениджъра на дружеството, то е и на 
Общинския съвет. Аз от тази гледна точка помолих и председателя инж. Киряков да 
вземе отношение. Ние имаме ангажимент като общо събрание на това търговско 
дружество и на останалите разбира се общински участия, не само да анализираме, да 
приемем или да отхвърлим отчета и баланса, а да даваме основните насоки за 
развитието на тези търговски дружества. Така че нека се замислим по отношение на 
това. Има в допълнителният материал, който е представен от управителя Павлов, има 
две-три неща, които са изключително сериозни. Иска ми се, дали ще приемем или ще 
отхвърлим отчета и баланса, едно на ръка, иска ми се в месеците, които предстоят, ние 
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да имаме позиция като Общински съвет какво правим с „Ученическо и столово 

хранене“. Защото то не е обикновено търговско дружество по смисъла на Търговския 
закон и насочено единствено към печалба. То е търговско дружество, което 
осъществява една изключително важна социална дейност – храненето на нашите деца в 
училище, занимални и т. н. В това число с проекта вече и за възрастни хора – с „топлия 
обяд“. Та въпросът е много по-голям и нека да го погледнем професионално. 
Благодаря! 
АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Г-н Павлов, заповядайте! 
ГРИГОР ПАВЛОВ: Аз искам да благодаря на Общинският съвет за доверието. И 

наистина, искам да ви призова, ако може да отидем на терен, защото със сигурност 
тука не можем да вземем решение. Да направим една комисия, да направите всъщност, 
и да отидем на терен, поне в едно от селата и в една от столовите в града. Тогава да 
седнем да дискутираме. Благодаря! 
АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Г-н Киряков, заповядайте! 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Аз ще призова г-н Павлов да бъде активната личност в това, което 
току-що каза г-н Кръстанов. Трябва да се вземе някакво решение. Не бива да оставяме 
дружеството да затъва в задължения, извършвайки социална дейност. По своята 
регистрация то е търговско дружество, трябва да реализира печалба, най-малкото да е 
на нула, както се казва. В края на краищата ние сме възложили като общо събрание на 
това дружество определена социална дейност, която в много малко от случаите 
социалните дейности могат да бъдат печеливши по смисъла на Търговския закон като 
дружества. Затова още един път повтарям, г-н Павлов, съветвам ви да бъдете вие 
активната страна и в съвсем близко време Общинският съвет да приеме някакво 
решение как занапред ще работи това дружество, по какъв начин, с помощ от бюджета 
ли, с някакви други мерки, които може би вие може да предложите, за да може 
наистина да не губи дружеството и да продължим да извършваме тази социална 
дейност. 
АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Г-н Хаджихристев, заповядайте! 
КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: Когато започна да се говори за цифрите в тази 

обяснителна записка, това ме накара набързо да сметна някои неща и да взема 
отношение. Така, както е изписана обяснителната записка, с увеличението на 
минималната работна заплата, с други увеличения, някъде с около 60 хиляди лева 
разходите за 2018 година се увеличават спрямо 2017-та. Изведнъж загубата е 26 хиляди 

лева, което означава, че по някакъв начин е направен някакъв анализ, предприети са 
някакви мерки, за да не са тези 60 хиляди, а да са 26 хиляди. Но като чета 
обяснителната записка, някои неща ми са непонятни, като втора точка. Увеличиха се 
законовите изисквания относно качеството на влаганите хранителни продукти. 

Аджеба, 2017 година с второ качество, с трето качество ли хранихме децата? 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Нов рецептурник има, затова. 
КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: Сега качеството е едно,  рецептурника е друго. Аз мисля, 
че в една обяснителна записка, когато трябва да се даде яснота за  натрупаната загуба, 
трябва да се анализира абсолютно всичко и да се посочи какви са причините за 
натрупване на тази загуба. И подкрепям напълно г-н Кръстанов. Имам предложение 
към управителя на дружеството, за следващата общинска сесия, да бъде изготвен един 

анализ и той да ни посочи от къде какво може да спести или пък ако не може, колко е 
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необходимо като субсидия от Община Смолян, за да може това дружество да се 
издържа. 
АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Колеги, други желаещи? Г-н Иванов, заповядайте! След това г-
н Топов. 
(Филип Топов, от място: Процедура.) 

АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Процедурен въпрос. Давайте по процедурата, г-н Топов. 
(Филип Топов, от място: Нека да чуем г-н Иванов по икономическата и финансовата 
част. Той е много запознат. Председател на бюджетната комисия.) 
АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Добре. Г-н Иванов, имате думата. 
СТОЯН ИВАНОВ: Уважаеми г-н председател, временно председателстващ, уважаеми 

колеги! По отношение на приходната част на това дружество. Тука се умува стратегии 

да се набелязват, мерки и така нататък. Ами отворете онова заседание на Общинския 
съвет декември месец, когато кметът предложи купоните да станат от 2 на 2.50 лв. 
Значи това е една от решителните мерки. Ако искаме дружеството да бъде на нула или 

на печалба, естествено, че трябва да вдигнем цената на услугата. Ако не искаме, значи 

то трябва да е социално дружество. Ако не искаме да храним ученици в община 
Смолян и ясли в община Смолян, закриваме ги. Вие виждате, че загубата идва от трите 
училища – Смилян, Момчиловци и Търън. Закриваме тези кухни там и дружеството ще 
бъде на нула. Ако искате да провеждаме такава политика, уважаеми колеги, дайте тия 
предложения! Закриваме тези дейности в тези три села и всичко приключва. Ако 
искате да е в добро финнасово състояние, правим купона 2.50 – 3.00 лева и всичко 
приключва. Така че тука да си разтягаме врели – некипели, те нещата са повече от 
ясни. И според мен отчетът трябва да се приеме такъв, какъвто е днес. 
АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Г-н Топов, процедура. 
ФИЛИП ТОПОВ: Колеги, да спрем да се излагаме пред хората. Предлагам да 
прекратим процедурата по разискването. 
АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Г-н Николов, и вие ли за процедура? 

(Димитър Николов, от място: Не. Искам да кажа две приказки, за две минути. Аз 
винаги се изказвам кратко.) 

АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Заповядайте! 
(Димитър Кръстанов, от място: Ти може да говориш колкото искаш. Как така две 
минути?) 

ДИМИТЪР НИКОЛОВ: Аз по принцип винаги съм кратък в изказванията. Използвам 

сентенция. Уважаеми г-н председателстващ, уважаеми г-н председател! Наистина само 
няколко приказки по отношение на отчета. Аз призовавам да приемем отчета. Малко 
ще използвам уличен език. Не бива само да „набиваме канчето“ на г-н Павлов и да 
търсим печалба. Наистина той трябва да се уповава на нас, на общинските съветници. 

Подкрепям ви и вас, г-н Киряков, също подкрепям г-н Кръстанов. Наистина трябва да 
подпомогнем общинският съвет, общинските съветници това дружество. Не трябва да 
търсим някаква огромна печалба. Поне да няма такава загуба. Най-лесно да 
критикуваме г-н Павлов и да му „набиваме канчето“, че работата не върви. И затова 
призвовам да приемем отчета и наистина в близките месеци и по-нататък да има 
някаква промяна и дружеството да се развива както трябва. Завърших. 
АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Процедура по прекратяване на разискванията. Който е „за“, 

моля да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 20, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 
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АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: С 20 „за“, без „против“ и „въздържали се“, се приема 
процедурния въпрос. Преминаваме в процедура на гласуване. Уважаеми колеги, 

поименно гласуване. 
 

Поименно гласуване на проекта за решение по т. 7 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    – „въздържал се“ 

8. Димитър Николов    – „за“ 

9. Екатерина Гаджева   – „за“ 

10. Елисавета Лободова    – „въздържала се“ 

11. Ивайло Халваджиев    – „за“ 

12. Иван Пищалов     – „въздържал се“ 

13. Илия Томов     – „въздържал се“ 

14. Кирил Хаджихристев   – „против“ 

15. Коста Начев     – „въздържал се“ 

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

19. Марияна Методиева    – отсъства 
20. Милен Журналов    – отсъства 
21. Милен Пачелиев    – отсъства 
22. Михаил Генчев    – „против“ 

23. Петър Мирчев     – „за“ 

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

26. Стефан Сабрутев    – „против 
27. Стоян Иванов     – „за“ 

28. Филип Топов     – „против“ 

29. Юлия Кисьова     – отсъства 
 

АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Моля да обявите резултата. 
(Мариана Иванова: 10 „за“, 5 „против“ и 6 „въздържали се“.) 

АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Така предложеното решение не се приема. 
 

           Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на Кмета на 
Община Смолян – НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ, на основание чл.21, ал.1, т.23 от 
Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.137, 

ал.1, т.3 и във връзка с чл.147 от Търговския закон, и чл.35, т.3 от Наредбата за 
условията и реда за упражняване на правата на собственост на общината в търговските 
дружества с общинско участие и общински предприятия 
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Р Е Ш И: 

 

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

 

 

ПО ОСМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Приемане на годишния отчет и баланса 

за 2018 г. на „СМОЛЯН-АВТОТРАНСПОРТ“. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян 

 

АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Преминаваме към следваща докладна записка, № 8 по 
предвидения и гласуван дневен ред. Отново от инж. Данчо Киряков, относно приемане 
на годишен отчет и баланс за 2018 година на дружество „СМОЛЯН-

АВТОТРАНСПОРТ“ ЕООД. Г-н Киряков, имате думата. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Нямам какво да добавя по докладната записка. 
АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ:  Колеги, управителят на дружеството е тука. Имате и думата. 
Г-н Кръстанов, заповядайте! 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви, г-н председателю! Уважаеми колеги, искам 

не само с обучителна цел, не само да почертая значението на дълбокото познаване на  
правилата и процедурите по Търговския закон, но чисто прагматично да привлека 
вашето внимание върху факта, че когато обсъждахме срока на ликвидация на по-
миналото заседание на „СМОЛЯН-АВТОТРАНСПОРТ“ и срокът на договора на 
ликвидатора, много от колегите не се задълбочиха върху обстоятелството, че текат 
процедури, които не могат да бъдат заобиколени. И те създават една обективна и 

изключително стриктна обстановка на изисквания, които не могат да бъдат 
прескочени. Не може търговско дружество в България да бъде прекратено в 
теоретичния срок, определен от закона минимален – 6 месеца. Няма в практиката 
такива случаи. Ако някой смята, че познава тази материя, съм готов да споря с него 
дълго време и да привеждам конкретни аргументи. Мисля, че това сега не се налага. 
Практически с проекта за решение, което ни предлага председателя на Общинския 
съвет, ние въвеждаме в една рамка, която се доближава в много по-голяма степен до 
реалността, от колкото онова, което решихме миналия път. Ние се намираме в 
ситуация, в която нямаме действащ договор за управление с ликвидатор или с 
управител на общинско търговско дружество. Това е прецеден, колеги. 

(Ивайло Халваджиев, от място: По следващата точка.) 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: В момента г-н Георги Йочев, който стои от ляво в залата и е 
готов да отговаря на въпроси във връзка с… 

(Петър Мирчев, от място: Сега първо гледаме отчета, след това е удължаване на 
срока.) 

(Славка Каменова, от място: Това е по следващата точка. Нека да вървим по 
точката за отчета.) 

АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Отчет и баланс. Точка № 8 в момента. 
(Петър Мирчев, от място: Неговото изказване е във връзка с процедурата по 
ликвидация.) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ:  Аз се извинявам за това, да. Двата проекта са свързани. 

(Кирил Хаджихристев, от място: Може с едно проекторешение.) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Само да довърша. В момента Георги Йочев не е в никакви 
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отношения с нас.  
АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Колеги, други мнения и становища, изказвания? 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Така е, г-н Кръстанов, но ние сме виновни. Общото събрание на 
дружеството, защото преди два месеца, когато коментирахме този въпрос, че така не 
може, никой не ни чу. 
(Славка Каменова, от място: Ето, когато се работи на инат.) 

АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Г-н Йочев, имате ли нещо да кажете? 

ФИЛИП ТОПОВ: Изчакай! Значи чувам отзад зад мен изрази от рода „работи се на 
инат“. Не се работи на инат, уважаеми колеги! Опитваме се да бъдем максимално 
отворени към законовите изисквания. Опитваме се наистина да въведем някакъв ред в 
управлението на дружествата, които са общинска собственост или поне с участието на 
общинска собственост. Прав е г-н Кръстанов, че този отчет в момента е внесен от 
нелегитимно лице. Извинявайте! Процедурно предложение, г-н Киряков. Оттеглете 
тази докладна записка, поработете върху нея. Не вие, а правният отдел, и я внесете за 
следващото заседание.  
ДАНЧО КИРЯКОВ: Г-н Топов, аз няма да я оттегля. Тя е внесена много преди 

днешния ден. И този отчет е даден тогава, когато г-н Йочев е бил в правомощията си да 
направи това. Сега, че сесията е закъсняла, аз мисля, че това не е основание ние да не 
разгледаме отчета. Защото той е внесен, когато той е имал правомощията. Към мен 

като записка, която е предал г-н Йочев, е в срока му, когато той е имал право и да 
подписва, и да упражнява своите обязаности като ликвидатор и управляващ 

дружеството. 
АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Г-н Йочев, заповядайте! 
ГЕОРГИ ЙОЧЕВ – ликвидатор на „СМОЛЯН-АВТОТРАНСПОРТ“ ЕООД: Уважаеми 

г-н председател, уважаеми общински съветници! Аз първо ще взема отношение по 
повод така внесения годишен отчет. Първо, г-н Топов, искам да кажа, че винаги съм се 
съобразявал със сроковете, които са били налагани от закона. И дори в разговор преди 

Нова година още бях информирал г-н Киряков, че изтича договора, съобразно така 
наредбата на Общината. Което беше и причина, до колкото си спомням, към декември 

или януари месец, да се гласува нов договор. Така че мога да ви уверя, че внесения 
отчет е внесен от мен, като подчертавам, управител на дружеството. Доста преди да 
разбера, че ще бъда назначен за ликвидатор.  
ДАНЧО КИРЯКОВ: Това е един казус, който …, има една българска поговорка „Това, 
което можеш сам да си направиш, никой не може да ти го направи“. И това ние самите 
си го направихме, да изпаднем в такава ситуация, в която сме в момента. Въпреки, че 
ние до момента никой не коментира отчета, а ние коментираме следващата точка от 
дневния ред. 

АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Г-н Иванов, имате думата. 
СТОЯН ИВАНОВ: Уважаеми колеги, истината е, че всеки ден това дружество носи 

загуби и ще продължава да носи загуби, ако продължава да изпълнява тези функции, 

които в момента изпълнява, стопанисва и управлява някаква собственост отдаване под 

наем. Ако не се натовари от нас с някакви други задачи и функции, то ще продължава 
да трупа загуби. Така че колкото по-бързо приключи процеса на ликвидация, толкова 
по-малко разходи ще направи Община Смолян. За разлика от предходното 
дружеството, което има изключително социални задачи и функции, трябва да бъдат 
хранени децата на община Смолян, тука трябва да се осигурят заплатите на няколко 
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човека. И просто в един такъв срок законов, то трябва да бъде ликвидирано. Така че 
според мен отчетът трябва да бъде приет и по най-бързият начин да се приеме и 

следващата стъпка – на ликвидатора да бъде удължен неговият договор и да се 
надяваме до края на годината дружеството да спре да носи нови и нови разходи на 
Община Смолян. Защото не виждам друг изход. Или от местните приходи да се 
погасяват текущите ежемесечни разходи, или чрез продажба на активи да бъдат 
погасени тези задължения. При всички случаи загуба за дружеството, загуба за 
общината, загуба за смолянските данъкоплатци. 

АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Г-н Киряков, имате думата. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Аз ще повторя някои думи, които ги казах на комисия, че ще 
дойде време, когато ние ще трябва да финансираме тази ликвидация. И причината е 
ясна. Така че имайте готовност в следващите месец-два да има такова предложение 
към вас по какъв начин да осигурим тези средства. Дали ще е продажба, както каза г-н 

Иванов някаква или някакво преразпределение в бюджета. Ще предложим няколко 
варианта на вашето внимание, защото няма значение, както каза г-н Топов, че има две-
три сесии до края на мандата, ама ние не можем да го оставим на течението това 
дружество. Би следвало да бъдем отговорни и да вземем такива решения адекватно и в 
срок. 
АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Колеги, други мнения и становища? Виждам, че няма. 
Предлагам да прекратим разискванията. Който е „за“, моля да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 21 , „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 

АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: С 21 „за“, се прекратяват разискванията. Преминаваме в 
процедура на гласуване. Колеги, поименно гласуване. 
 

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

8. Димитър Николов    – „за“ 

9. Екатерина Гаджева   – „за“ 

10. Елисавета Лободова    – отсъства 
11. Ивайло Халваджиев    – „за“ 

12. Иван Пищалов     – „за“ 

13. Илия Томов     – „за“ 

14. Кирил Хаджихристев   – „въздържал се“ 

15. Коста Начев     – „въздържал се“ 

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

18. Мария Семерджиева    – „за“ 

19. Марияна Методиева    – отсъства 
20. Милен Журналов    – отсъства 
21. Милен Пачелиев    – отсъства 
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22. Михаил Генчев    – „въздържал се“ 

23. Петър Мирчев     – „за“ 

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

26. Стефан Сабрутев    – „въздържал се“ 

27. Стоян Иванов     – „за“ 

28. Филип Топов     – „въздържал се“ 

29. Юлия Кисьова     – отсъства 
 

АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Моля, обявете резултата. 
(Мариана Иванова: 15 „за“, 6 „въздържали се“.) 

АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Решението се приема. Г-н Топов, процедурен въпрос ли? 

ФИЛИП ТОПОВ: Оспорваме гласуването. 
АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Оспорено е гласуването, уважаеми колеги. 

 

Повторно поименно гласуване на проекта за решение по т. 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    – „въздържал се“ 

8. Димитър Николов    – „за“ 

9. Екатерина Гаджева   – „за“ 

10. Елисавета Лободова    – отсъства 
11. Ивайло Халваджиев    – „за“ 

12. Иван Пищалов     – „за“ 

13. Илия Томов     – „за“ 

14. Кирил Хаджихристев   – „въздържал се“ 

15. Коста Начев     – „въздържал се“ 

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

18. Мария Семерджиева    – „за“ 

19. Марияна Методиева    – отсъства 
20. Милен Журналов    – отсъства 
21. Милен Пачелиев    – отсъства 
22. Михаил Генчев    – „въздържал се“ 

23. Петър Мирчев     – „за“ 

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

26. Стефан Сабрутев    – „въздържал се“ 

27. Стоян Иванов     – „за“ 

28. Филип Топов     – „въздържал се“ 

29. Юлия Кисьова     – отсъства 
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АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Моля отново да обявите резултатите от гласуването. 
(Мариана Иванова: 15 „за“, 6 „въздържали се“.) 

АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: С 15 „за“ решението се приема. 
 

                 Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на Кмета на 
Община Смолян – НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ, на основание чл.21, ал.1, т.23 от 
Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.137, 

ал.1, т.3 и във връзка с чл.147 от Търговския закон, и чл.35, т.3 от Наредбата за 
условията и реда за упражняване на правата на собственост на общината в търговските 
дружества с общинско участие и общински предприятия 
 

Р Е Ш И: 

 

               1. Приема  ГФО и баланса на „Смолян Автотранспорт” ЕООД – Смолян  за 
2018 година. 
              2. Задължава Управителя на дружеството да предприеме действия в 
предвидените съгласно Закона за Търговския Регистър, Търговския закон, Закона за 
счетоводството и учредителния акт на дружеството правни и фактически действия по 
вписване на годишния финансов отчет и баланса на дружеството за 2018 година в 
Търговския регистър при Агенция по вписванията. 
 

 

ПО ДЕВЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Удължаване  срока  за ликвидация и 

сключване на нов договор с назначения ликвидатор на „СМОЛЯН-

АВТОТРАНСПОРТ“ ЕООД,  с ЕИК: 120059295, адрес на управление: гр. Смолян, 

бул. „България“ № 85. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян 

 

АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Преминаваме към следващата докладна записка № 9. Отново 
вносител е председателя г-н Данчо Киряков. Относно удължаване срока на ликвидация 
и сключване на нов договор с назначения ликвидатор на „СМОЛЯН-

АВТОТРАНСПОРТ“ ЕООД. Уважаеми г-н Киряков, имате думата. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Ще повторя, че променихме текста съгласно настъпилите нови 

условия и това, което беше коментирано на комисията, в решенията, в които са ви 

предложени на вашето внимание, е отразено точно това в новия вид на докладната 
записка, който ви е изпратен. Сиреч да изберем ликвидатор отново, а не да удължаваме 
срока. Още повече, г-н Йочев, вписване правено ли е досега? Май и вписването не е 
станало за два месеца. Така че мислете за какво става въпрос, защото на предходната 
сесия няколко пъти го повтаряхме това нещо. 
АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Г-н Йочев, имате думата. 
ГЕОРГИ ЙОЧЕВ: Значи за тези два месеца  подготвихме документите, които бяха 
необходими за пред НАП, тъй като там се подава заявление за издаване на 
удостоверение по чл. 77 от ДОПК. Като се издаде това удостоверение, с него могат да 
се подадат комплект от документи в Търговския регистър и чак тогава вече да излезе 
решение, с което ви обръщам внимание, че минимум 6 месеца има покана към 

кредитори съществуващи или не, понеже в предишната сесия г-н Генчев каза, че това 
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дружество няма кредитори. Г-н Генчев, дори и да няма кредитори, минимума на срока 
от Търговския регистър е 6 месеца, който трябва да изтече. И след това, когато изтече 
този срок и всичко е наред, текат още до два месеца проверка, която е от НОИ. Там 

вече се предават и едни документи, които те преценят, че са им необходими. Така че 
минимума, който предстои от тука нататък, за да може да приключи ликвидацията, е 
минимум 8 месеца. С леки резерви сме предложили да приемете договор за 12, защото 
все пак дори като премине и срока на НОИ, има един процес на заличаване на 
дружеството, който може да продължи и с години. Така че ние сме заложили от 
дружеството заедно с юристът, който ни е предоставен от Община Смолян, период от 
12 месеца. Благодаря ви! 

АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Колеги, имате думата за мнения, становища, изказвания. Не 
виждам желаещи. Предлагам да прекратим разискванията по тази точка. Който е „за“, 

моля да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 21, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 

АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: С 21 „за“, без „против“ и „въздържали се“, се прекратяват 
разискванията. В процедура на гласуване сме, поименно гласуване относно така 
предложените решения. 

 

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     – „за“ 

13. Илия Томов     – „за“ 

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

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

18. Мария Семерджиева    – „за“ 

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

23. Петър Мирчев     – „за“ 

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

26. Стефан Сабрутев    – „въздържал се“ 

27. Стоян Иванов     – „за“ 
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28. Филип Топов     – „въздържал се“ 

29. Юлия Кисьова     – отсъства 
 

АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Моля да обявите резултата. 
(Мариана Иванова: 19 „за“ и 2 „въздържали се“.) 

АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Така предложените решения се приемат по докладната записка 
№ 9. 

  

                  Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на Кмета на 
Община Смолян – НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ, на основание чл.87, ал. 1 от 
Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и 

взаимодействието му  с общинската администрация, чл. 51, ал. 2  от Закона за 
общинската собственост, чл. 266, ал.2 от Търговския закон,  чл. 21, ал. 1, т. 9, чл. 27, ал. 
5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 9 и чл. 35, т. 12 

от  Наредбата за условията и реда за упражняване на правата на собственост на 
общината Смолян в търговските дружества с общинско участие и общински 

предприятия   
 

Р Е Ш И: 

 

1. Приема доклада на ликвидатора на „СМОЛЯН-АВТОТРАНСПОРТ“ ЕООД за 
хода на ликвидацията.  

2. Определя нов срок за ликвидация съгласно Глава 17 от Търговския закон и чл. 9 

от Наредба № 15 на Общинския съвет – Смолян от 12 месеца, считани от деня на 
влизане в сила на настоящето решение. 

3. Възлага на Кмета на община Смолян да сключи  нов договор за възлагане на 
ликвидация с  Г.Х.Й. за ликвидатор на „СМОЛЯН-АВТОТРАНСПОРТ“ ЕООД с 
ЕИК:120059295, за срок от  12 месеца считани от деня на влизане в сила на настоящето 
решение. 

4.  Възлага на ликвидатора Г.Х. Й.= на „СМОЛЯН-АВТОТРАНСПОРТ“ ЕООД с 
ЕИК:120059295,  да продължи предприетите действия по ликвидация на дружеството.  

 

 

ПО ДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Отмяна на Решение № 1134 от 

04.04.2019 г. на Общински съвет Смолян.                       

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян 

 

АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Преминаваме към следваща докладна записка № 10. Отново от 
инж. Данчо Киряков, председател на Общинския съвет, относно отмяна на Решение № 

1134 от 04.04.2019 г. на Общински съвет – Смолян. Уважаеми г-н Киряков, имате 
думата. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Уважаеми колеги, докладната записка, която съм предложил е за 
отмяна на едно решение от април месец, касаещо една продажба, в която не са спазени 

процедурите. И заедно с това на днешния ден, днес има насрочено заседание на Съда в 
Смолян за отмяна на това решение. Областният управител го е атакувал. Аз съм 

разговарял с Областния управител. И той, и аз изпратихме до Съда искане за отлагане 
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на заседанието във връзка с днешната ни сесия, която трябваше, пак повтарям за кой ли 

път, да бъде на 16-ти. И нямаше да има нужда от това. Затова ви призовавам да 
приемете така предложеното решение от мен.  

АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Колеги, разкривам дискусия, мнения, становища. Г-н Сабрутев, 
заповядайте! 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Ако не бъркам, тази докладна касае училището в Кутела, нали 

така? Колеги, аз ви предлагам, защото искам да защитя и г-н Мелемов в крайна сметка, 
виждаме вече, че се почват съдебни битки за продажба на активи на общини на 
занижени цени. Това е изключително занижена цена и аз ви призовавам всички вас да 
помислите дали това училище с разгъната площ, стоманобетонна конструкция и 600 

квадрата и 3 декара двор, по памет цитирам, може да бъркам малко, трябва да го 
продаваме за 44 хиляди лева. Предлагам да я оттеглим и изобщо да не се продава и да 
се направят нови оценки, защото няма лошо да се продаде, но не да се подарява. 
Благодаря! 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Тука не става въпрос изобщо за продажба в момента, г-н 

Сабрутев. Напротив, отменяме продажба, ако приемете това, което аз съм предложил. 
Иначе училището е 421 квадратни метра. Там го пише в докладната записка. Но тука 
касае това за нарушена процедура за продажба и да отменим нашето решение точно за 
продажбата. Да се отмени продажбата е решението, което се предлага. 
АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Колеги, други мнения и становища, изказвания? Не виждам. 

Предлагам да прекратим разискванията по тази точка. Който е „за“, моля да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 22, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 

АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: 22 „за“, без „против“ и „въздържали се“, прекратихме 
разискванията по точка № 10 от така предложения проект за дневен ред. Предлагам да 
преминем към гласуване по въпросното решение. Поименно, 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     – „за“ 

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    – отсъства 
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20. Милен Журналов    – отсъства 
21. Милен Пачелиев    – отсъства 
22. Михаил Генчев    – „за“ 

23. Петър Мирчев     – „за“ 

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

26. Стефан Сабрутев    – „въздържал се“ 

27. Стоян Иванов     – „за“ 

28. Филип Топов     – „за“ 

29. Юлия Кисьова     – отсъства 
 

АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Моля да обявите резултата. 
(Мариана Иванова: 21 „за“ и 1 „въздържал се“.) 

АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: С 21 „за“ и 1 „въздържал се“, решението се приема. 
 

             Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на Кмета на 
Община Смолян – НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ, на основание чл. 21, ал. 1, т. 24, 

чл. 27, ал.5, чл. 45, ал. 9, от ЗМСМА   

 

Р Е Ш И: 

 

    Общински съвет - Смолян ОТМЕНЯ свое Решение № 1134/04.04.2019 г., прието на 
заседание, проведено на 04.04.2019 г. по Протокол № 50, поради неговата 
незаконосъобразност. 
 

АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Уважаеми колеги, благодаря ви! 

 

ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Подписване на споразумение 

за сътрудничество между кметство Момчиловци, общ. Смолян и кметства 

Черноморец, общ. Созопол; Добринище, общ. Банско; Момчилово, общ. Ветрино. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Уважаеми колеги, продължаваме нататък по дневния ред. 

Докладна записка от кмета във връзка с подписване на споразумение за 
сътрудничество между кметство Момчиловци и кметство Черноморец. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Няма какво да добавя. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: И Добринище, и Момчилово, извинете. Не само Черноморец. 

Имате думата, колеги. 

(Кирил Хаджихристев, от място: Проверка на кворума.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Проверка на кворума моля, момичета. 
(Мариана Иванова: 18.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: 18 в залата. Имаме кворум, може да продължим работа. 
Заповядайте! Не виждам желаещи. Подлагам на гласуване прекратяване на 
разискванията. Който е „за“, моля да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 18, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 
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ДАНЧО КИРЯКОВ: С 18 „за“ прекратяваме разискванията. Явно гласуване, колеги. 

Който е „за“ приемане на докладната записка и нейните решения, моля да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 18, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: С 18 гласа „за“ се приемат решенията в докладната записка.  
 

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

и ал. 2 от ЗМСМА 

 

Р Е Ш И: 

 

1. Общински съвет - Смолян дава съгласие кметство Момчиловци, Община 
Смолян да сключи Споразумение за сътрудничество с кметство Черноморец, Община 
Созопол.  

2. Общински съвет - Смолян дава съгласие кметство Момчиловци, Община 
Смолян да сключи Споразумение за сътрудничество с кметство Добринище, Община 
Банско. 

3. Общински съвет - Смолян дава съгласие кметство Момчиловци, Община 
Смолян да сключи Споразумение за сътрудничество с кметство Момчилово, Община 
Ветрино, област Варна. 

4. Одобрява проектите на Споразумения за сътрудничество между: 
              -  кметство Момчиловци, Община Смолян и кметство Черноморец, Община 
Созопол (Приложение I); 

-  кметство Момчиловци, Община Смолян и кметство Добринище, Община 
Банско (Приложение II); 

- кметство Момчиловци, Община Смолян и кметство Момчилово, Община 
Ветрино, област Варна (Приложение III); 

5. Възлага на Кмета на кметство Момчиловци да подпише документите по 

Споразуменията. 
 

 Приложение I: Проект на Споразумение за сътрудничество и установяване на 
приятелски отношения между кметство Момчиловци, община Смолян и кметство 
Черноморец, община Созопол. 

Приложение II: : Проект на Споразумение за сътрудничество и установяване на 
приятелски отношения между кметство Момчиловци, община Смолян и кметство 
Добринище, Община Банско. 

Приложение III: Проект на Споразумение за сътрудничество и установяване на 
приятелски отношения между кметство Момчиловци, община Смолян и кметство 
Момчилово, Община Ветрино, област Варнa. 

 

ПО ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Подписване на споразумение за 

сътрудничество между кметство Смилян, общ. Смолян и кметство Житница, общ. 

Калояново, обл. Пловдив. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
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ДАНЧО КИРЯКОВ: Следваща точка от дневния ред. Подписване на споразумение за 
сътрудничество между кметство Смилян и кметство Житница. Г-н кмете, имате ли да 
добавите нещо?  

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Не, няма какво да добавя.  
ДАНЧО КИРЯКОВ: Имате думата, колеги. Не виждам желаещи. Подлагам на 
гласуване прекратяване на разискванията. Който е „за“, моля да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 18, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: С 18 „за“, без „против“ и „въздържали се“, прекратяваме 
разискванията. Който е „за“ приемане на докладната записка, моля да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 18, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: С 18 гласа „за“ се приема докладната записка и решенията в нея.  
 

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

ал. 2 от ЗМСМА 

 

Р Е Ш И: 

 

1. Общински съвет - Смолян дава съгласие кметство Смилян, Община 
Смолян да сключи Споразумение за сътрудничество с кметство Житница, 
Община Калояново, Област Пловдив.  

2. Одобрява проекта на Споразумение за сътрудничество между 
кметство Смилян, Община Смолян да сключи Споразумение за сътрудничество с 
кметство Житница, Община Калояново, Област Пловдив (Приложение I); 

3. Възлага на Кмета на кметство Смилян, Община Смолян да подпише 
документите по Споразуменията. 

 Приложение I: Проект на Споразумение за сътрудничество между 
кметство Смилян, Община Смолян да сключи Споразумение за сътрудничество с 
кметство Житница, Община Калояново, Област Пловдив 

 

ПО ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Приемане на Актуализация на 

Стратегия за развитие на социални услуги в Община Смолян 2016-2020 г. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Следваща докладна записка, колеги. Приемане на актуализация на 
Стратегия за развитие на социалните услуги в Община Смолян. Г-н кмете, имате 
думата. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Нямам какво да добавя. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Колеги, заповядайте за мнения и изказвания! Г-н Хаджихристев. 
КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: По тази точка имам два въпроса. Какво налага 
актуализацията на Стратегията за развитие на социалните услуги в Община Смолян 

2016-2020, точно и конкретно? И още един въпрос. На 10 май е закрита процедура 
„Патронажна грижа за възрастни лица и деца с увреждания“ на Оперативна програма 
„Развитие на човешките ресурси“ на стойност 19, 9 милиона лева. Кандидатствали са 
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159 общини, 80 одобрени. Обхващат 12 773 души. Става въпрос за мобилни социални и 

здравни услуги по домовете на лица с увреждания и възрастни хора над 65 години в 
невъзможност за самообслужване. Кандидатствала ли е нашата община по този 

проект? 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Г-н кмете, имате думата. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Първият въпрос беше какво налага актуализацията. Във 
връзка с прилагане на Правилника и на Закона за социално подпомагане и 

актуализацията на Областната програма, се налага първо общините да направят своята. 
И през 2018-та и 2019-та година предлаганите социални услуги на Общината 
претърпяха редица промени, които са настъпили в следствие на промени на Закона за 
социалното подпомагане и на Правилника за прилагане, така че това налага и 

актуализация на Общинската програма. По втория въпрос, за да има повече 
конкретика, сега ще извикаме служители на Общината да ви дадат точна информация. 
(Михаил Генчев, от място: Защо ги няма тука, като гледаме техните точки?) 

(Филип Топов, от място: Г-н Киряков, докато чакаме, да взема отношение.) 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Заповядайте, г-н Топов! 
ФИЛИП ТОПОВ: Понеже времето е ценно. Вземам отношение колеги и по двете точки 

– и 13, и 14-та. Това като текст, като пожелание е супер. Като реалности много големи 

забележки и въздържане. Бих задал допълнение към въпроса на г-н Хаджихристев. 
Какво реално е направено до момента по тази стратегия за развитие? Какво реално сме 
направили от както сме приели тази стратегия 2016-та, сега сме 2019-та и прочие? И 

още един конкретен въпрос, г-н Мелемов. По време на изборите имаше един широк 
коментар около Икономическия техникум и там до старата сграда на тубдиспансера 
един багер копае нещо, прави основи. Записана е една табела, че пак е по европейски 

проект и хората питат „Защо правите нова сграда?“ Питат ме мен като съветник защо 
копате и правите нова сграда, при условие, че сградата на тубдиспансера, старата част 
е неизползваема, има ново крило, което се нуждае от реновация само и поставяне и 

така нататък, и така нататък. Какво се прави в крайна сметка там и защо се прави? До 
колкото разбирам от табелата, този строеж отново е свързан с тези две точки. 

(Михаил Генчев, от място: Маргинални групи.) 

ФИЛИП ТОПОВ: Моля? 

(Михаил Генчев, от място: Пише на табелата, че се изгражда за маргиналните 
групи.) 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Вижте, можете да си правите мухабет колкото си искате. 
Едното е социални жилища, другото ще бъде дневен център за хора с деменция. Така 
че и двете имат предназначение. 
ФИЛИП ТОПОВ: Разбрах. Какво освен мотива да се усвоят едни допълнително 

средства да се кандидатства с нова сграда попречи евентуално да използваме 
новостроящата се, новопостроената сграда на тубдиспансера със същата цел? 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Нали ви обясних, че едното ще има едно предназначение, 
другото друго предназначение. Няма как в едната сграда и двете неща.  
ФИЛИП ТОПОВ: Г-н кмете, аз наистина не желая да споря.  
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Повече от това не мога да обясня. 
ФИЛИП ТОПОВ: Ще ви помоля да се качите един ден с екипа до тубдиспансера да 
видите какво става там и да потърсите някакъв начин поне новото крило на 
тубдиспансера, което е готово, да се използва за нещо полезно. 



Протокол № 51/30.05.2019 г.  

  

42 

 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Ще бъде използвано. Аз ви обясних, ама вие явно не 
разбирате. Давайте, г-н Николов, за „топлия обяд“ и за отговор. 
ФИЛИП ТОПОВ: Все пак качете се, ако обичате, и разговаряйте с хората да видите 
какво ще ви кажат. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Заповядайте, г-н Николов. 
МОМЧИЛ НИКОЛОВ – секретар на Община Смолян: Стратегията за развитието на 
социалните услуги е нашата визия за бъдещето на социалните услуги. Тъй като се 
зададе въпрос какво се прави, много е направено. Значи по отношение на стратегията, 
всички услуги за деца са реализирани. Ние сме определили един период, в който 
реализираме услуги за възрастни. Разбира се, тези услуги за възрастни са свързани с 
много сериозно финансиране, което Община Смолян не може да отдели. И разчитаме 
на европейско такова. На този етап имаме европейско финансиране за изграждане на 
дневен център за възрастни хора с деменция и в тубдиспансера в момента се работи 

точно по това. тубдиспансерът обаче не може да бъде пригоден за социални жилища. 
Това значи да бъде бутнат до основи и да бъде строен наново. Тука има инженери, 

които могат да ви обяснят. Тубдиспансерът обаче може да бъде пригоден за 
изграждане на услугите, които са ни по стратегията. Там има включени два дневни 

центъра и две ЦНСТ-та. Значи съответно ЦНСТ за стари хора с деменция и дневен 

център за стари хора с деменция и съответно дневен център и ЦНСТ за стари хора. Пак 
казвам, трябва да има финансиране европейско, за да кандидатстваме и да изграждаме. 
Сега сме почнали с едната услуга. Здраве и живот в бъдеще ще бъдат изградени и 

другите. Още повече, че и г-н Кръстанов преди малко спомена нещо за нуждите на 
общността от услуги за стари хора. Да, това е предвидено, това ще се прави в близкото 
бъдеще.  
(Филип Топов, от място: А с новата сграда какво ще стане?) 

МОМЧИЛ НИКОЛОВ: Това са социални жилища. Значи ние в момента имаме около 
80 жилища. 
(Филип Топов, от място: Дето сега ще се строи.) 

МОМЧИЛ НИКОЛОВ: Да. Социални жилища. Това са за най-уязвимата част от хората. 
Те ще бъдат настанявани в момент, в който са изключително нуждаещи си. Ние имаме 
80, ако не се лъжа, са общинските жилища. Може да не съм много точен, защото г-жа 
Аръчкова се занимава, но тези жилища са абсолютно недостатъчни да покрият 
нуждите на нуждаещите се в града. Тоест функцията на тия жилища са хора, които са в 
спешна нужда, да бъдат настанени. Хора, останали без работа, останали без дом. 

Знаете, пожари се случват, хора остават без жилища. Да има места, където тези хора да 
бъдат настанени за период година-две, да си стъпят на краката и да продължат живота 
си. Това им е функцията. Не е някаква прищявка. Свидетели сме, горяха къщи и в 
Дунево, и в Момчиловци 5-6. Нали така беше? Не разбрах другият въпрос, защото бях 
в кабинета си. 

(Филип Топов, от място: Какви са тези групи маргинални?) 

МОМЧИЛ НИКОЛОВ: Уязвимите хора.  
(Михаил Генчев, от място: Какво значи маргинални групи?) 

МОМЧИЛ НИКОЛОВ: Най-уязвимите хора. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Така е програмата. 
МОМЧИЛ НИКОЛОВ: Просто малко по-модерен термин. Други въпроси? Там около 
топлия обяд? 
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(Кирил Хаджихристев, от място: Участвала ли е в „Развитие на човешките ресурси“ 

Оперативна програма, процедура „Патронажна грижа за възрастни лица и лица с 
увреждания“? Общината дали е участвала?) 

МОМЧИЛ НИКОЛОВ: Това беше за 50 хиляди лева, където можеше две общини. Да, 
кандидатствали сме. Кандидатствали сме. Там има предложение от Община Девин. В 

последствие промениха условията. Тъй като първоначално малките общини не можеха 
да влезнат в програмата и търсеха по-голяма и да се обединят, за да кандидатстват. В 

последствие промениха условията. Девин кандидатстват отделно, ние сме 
кандидатствали отделно. Проектът е внесен, чакаме. Това ли е? 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Други мнения, изказвания и въпроси колеги, има ли? Ако няма… 

Заповядайте! 
КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: Понеже тука се изговори за много социални жилища, 
домове и дневни центрове, сетих се веднага един въпрос. Каква е идеята на Общинска 
администрация със съдбата на детската градина в близост до „Чинара“, която е 
санирана, мисля че с европейски средства и стои празна?  

ДАНЧО КИРЯКОВ: Г-н Николов? 

МОМЧИЛ НИКОЛОВ: Тази градина, до колкото си спомням, с решение на Общински 

съвет беше присъединена към ОДЗ „Зорница“. Значи ОДЗ „Зорница“ към настоящия 
момент има още две сгради освен тази и на този етап там успяват да си покрият 
нуждите. Така че няма нужда. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: И Цекова ще каже. 
МОМЧИЛ НИКОЛОВ: Всяка сграда има издръжка. Това е. Отопление, осветление, 
персонал. При положение, че може в двете сгради да си покрият нуждите, защо още?  

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Сега и Цекова ще го каже.  
МОМЧИЛ НИКОЛОВ: Ние може и още три да направим, но при положение, че няма 
нужда на този етап… 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Тази детска градина е санирана само отвън. Вътре не е 
ремонтирана, първото. Има интерес от неправителствени организации за такива дневни 

центрове. За сега наистина няма нужда да издържаме две сгради, тъй като децата се 
побират в една. Това ли щеше да кажеш? 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Хайде, г-н Хаджихристев! 
КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: Не, аз се учудвам при наличието на такава сграда с много 
удобни места за превози извършвани на тези деца и на възрастни, защо в същото време 
ги бутаме едни и същи групи на едно и също място тука до 6-то основно? 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Г-жа Цекова за отговор. 
МАРИАНА ЦЕКОВА – зам.-кмет на Община Смолян: Значи що се касае за 
социалният център, който се формира около тубдиспансера, знаете всички, че всички 

програми държат да има минимум няколко броя социални услуги на едно място 
концентрирани. Затова се построява и този нов блок с тези нови 36 апартамента. 
Знаете, преди две години с ваше съгласие се прие и наредбата по какъв ред ще бъдат 
настанявани в тези социални жилища тези маргинални групи или съвсем простичко да 
ги кажем – хора нуждаещи се. Още повече, с проекта още при приемане на 
Интегрирания план за градско развитие са поставени основите точно на това нещо. Със 
социалните програми и със Стратегията за социалните услуги на Община Смолян бяха 
решени и вие бяхте запознати, че точно там, където е тубдиспансера, е най-добрата 
локация, където могат да се изградят точно такива центрове. С ваше съгласие сме 
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кандидатствали и за дневния център за възрастни с увреждания или хора с деменция. 
На комисиите с г-н Кръстанов също му казах какви са нашите перспективи. Очакваме 
всеки момент да се отвори следваща мярка, за да може да кандидатстваме и там. Точно 
затова сме отделили тази сграда и новата, която е, за да могат всички, да има един 

комплекс от социални услуги. Защото много по-лесно може да защитиш каквато и да е 
програма, какъвто и да е проект, при условие, че имаш такъв комплекс вече изграден. 

Благодарим ви на вас, че ни разбирате и ни гласувате, за да може да кандидатстваме и 

ето вече този център се формира. Що се касае за детската градина – да, прав сте, г-н 

Хаджихристев. Тя е санирана само вътре, извинете, тоест вън. Има изолация, има нова 
дограма, но самата детска градина има нужда от много голям ремонт. Тоест на всички 

комуникации вътре и самата сграда, и самите помещения, които са, не са подходящи в 
момента за обитаване. Затова с колегите от дирекцията на проектите и програмите 
търсим допълнително финансиране, за да може да извършим този ремонт. Имаме 
предварителни количествено-стойностни сметки, за да може да го направим това. 
Благодаря ви! 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Заповядайте, г-н Топов! 
ФИЛИП ТОПОВ: Това обяснение на г-н Николов и на г-жа Цекова оформи моя начин 

на гласуване. Ще гласувам „против“. Защо колеги? Защото, като реплика го приемете, 
г-н председател, защото няма доказана нужда, необходимост от всичките тези неща, 
които смятате тепърва да изграждате – 46 апартамента. Но понеже има една 
европейска програма, европейските партньори са отпуснали по  този вид определени 

милиони. Има няма нужда, имаме ли толкова хора, които се нуждаят от такива неща? 

Не е правен аспект, не е правен анализ колко са лицата с деменция? Колко са 
общинските жилища, които в момента могат да бъдат използвани? Ние решаваме да си 

играем процедурата, да си вземем тези два милиона. Строителната фирма да си усвои 

тези пари. А дали ще се настанят в тези 46 апартамента двама човека, никой не е 
анализирал. 
МАРИАНА ЦЕКОВА: Ако обичате, само да направя една корекция. Извинявайте, г-н 

Топов! Неколкократно повторих 36 апартамента. А списъците с нуждаещите се са на 
входовете на Община Смолян регистрирани и до момента имаме 70 официално 
класирани желаещи да бъдат настанени в такива жилища. 70, между които хора с 
увреждания с над 100 %. Те са по групи. По групи са, в четири групи, съгласно приета 
от вас Наредба за настаняване в такива жилища. За което ви благодарих, че има такава 
наредба. На базата на желаещите, ние сме кандидатствали. Ние не можем да получим 

финансиране без да сме доказали това, което вие казахте, че не сме. Благодаря ви! 

МОМЧИЛ НИКОЛОВ: Ако може да допълня. Значи общинската стратегия е правена 
въз основа на областната стратегия. А когато правихме областната стратегия, тя беше 
изготвена на базата на много подробен и продължителен анализ. Анализът го има в 
Областна администрация и въз основа на анализа се прави областна стратегия и въз 
основа на областната стратегия са изготвени общинските стратегии на 10-те общини в 
област Смолян. Тоест анализ има. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Не виждам повече.. 
(От залата: Има, има.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Заповядайте, г-н Караджов! 
АНАСТАС КАРАДЖОВ: Здравейте! Относно казаното от г-жа Цекова. Безспорно има 
нужда от такива социални домове. Моят въпрос към г-н Мелемов е стратегия ли е на 
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Община Смолян, тъй като често минавам през този обект, стратегия ли е на Община 
Смолян обекти, които технически се изпълняват за няколко месеца, да ги отлагаме с 
години? Има ли проблем на обекта горе със строителството и защо не се прави нищо? 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Г-н Караджов, моля ви за уточнение. Обектът „горе“ нищо не 
значи това. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: На Перелик сигурно. 
АНАСТАС КАРАДЖОВ: Социалните групи. Социалните домове за маргиналните 
групи, за които говорим от един час насам. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Добре, окей! 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Какъв е точно въпроса сега не разбрах? Аз помислих, че за 
Перелик говори. Какъв въпрос? 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Въпросът е защо толкова бавно се строи, което можело да стане за 
три месеца, а се прави с години? 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Освен Цекова пак да отговори. Аз не мога да разбера, щяло да 
стане за три месеца. 
МАРИАНА ЦЕКОВА: Да, има проблем в терена. И в момента се прави допълнително 
проектиране за укрепване и затова е така. Благодаря ви за въпроса! Да, има проблем. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Аз мисля, че също имам да правя предложение.  
МАРИАНА ЦЕКОВА: Г-н Топов, във всяко строителство има проблеми. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Г-жо Цекова, моля ви! Предлагам прекратяване на разискванията. 
Който е „за“, моля да гласува. 
(Стоян Иванов от място, иска думата.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Процедура има. Съжалявам, ви г-н Иванов! Имам процедура. Ако 
не се приеме, ще ви дам думата. Предлагам прекратяване на разискванията. Който е 
„за“, моля да гласува. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Единият вика не са нужди, другият бавно става. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 14, „ПРОТИВ“ – 5, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 3 

ДАНЧО КИРЯКОВ: С 14 „за“ прекратяваме разискванията. Отрицателен вот не може 
при… Какъв прецедент е, г-н Кръстанов, когато 30 минути разглеждаме тази точка и 

председателят на комисията сега се е сетил да вземе думата? Аз нямам ли право да 
направя предложение за прекратяване на разискванията? 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Винаги имате права, каквито имаме всички съветници. 

Въпросът опира до друго. При положение, че общински съветник желае да се изкаже, 
вие предлагате прекратяване на разискванията. А това не е кой да е общински 

съветник! Това е самият председател на Бюджетната комисия. Моля ви се! 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Имаме аналогична точка след това, след стратегията. И той ще 
вземе думата там вероятно. Продължаваме напред. Който е „за“ приемане на 
докладната записка с решенията, записани в нея, моля да гласува. 
(Михаил Генчев, от място: Нали разбираш, не е против решението, Мариана!) 

ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 9, „ПРОТИВ“ – 5, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 6. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: С 9 „за“, 5 „против“ и 6 „въздържали се“, докладната записка не се 
приема. Обаче аз оспорвам гласуването. Който е „за“ приемане на докладната записка, 
моля да гласува. Помислете добре, колеги! 

ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 9, „ПРОТИВ“ – 6, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 4. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: С 9 гласа „за“, докладната записка не се приема. 
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                 Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на Кмета на 
Община Смолян – НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ, на основание чл. 36 б, ал. 3 т. 7 

от Правилник за прилагане на Закона за социално подпомагане и във връзка с чл. 21, 

ал.1, т. 12 и т. 23 от ЗМСМА,   

 

Р Е Ш И: 

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

 

ПО ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Приемане на Годишен 

план за развитие на социалните услуги в Община Смолян за 2020 г. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Следваща докладна записка, г-н кмете. Приемане на Годишен 

план за развитие на социалните услуги. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Няма какво да добавя. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Заповядайте, г-н Иванов! Ето, сега е мястото на председателя на 
бюджетната комисия, първи да се изкаже. 
СТОЯН ИВАНОВ: Уважаеми г-н кмет, уважаеми г-н председател! Аз исках за няколко 
изречения само да кажа, че освен възрастни хора с деменция, има такива като нас, като 
мен, като г-н Генчев, като г-н Кръстанов, като г-н Топов, като г-н Начев, които вече 
сме преминали 60 години и скоро чука на вратата, това го сподели и г-н Кръстанов в 
комисията, че трябва да помислите освен за центрове с хора деменция, а и за такива, 
които още не са диагностицирани като нас, хора без деменция и да работим в тази 

посока. Да търсим такива пари и за такива възрастни хора, които обществото и 

общината трябва да се грижи за тях. Благодаря! 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Благодаря ви за икономическото изказване, г-н Иванов! 
(Смях в залата.) 

(Димитър Кръстанов, от място: Реплика.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Г-н Кръстанов, заповядайте! Реплика. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Реплика или по-скоро едно уточнение, г-н председателю! 

Да преминеш 60 години не е порок, напротив. И аз пак ще кажа онова „Мъдростта идва 
с възрастта, но понякога възрастта идва сама“. Отново искам да подчертая, че в моята 
битност общо взето познат смолянчанин, много хора ме занимават, хора, които са 
преминали границата на 75-80 години и живеят самотно. Те търсят опора, търсят 
сигурност, търсят едно по-смислено прекарване на ежедневието си, контакт социален. 

И това са общо взето много интелигентни хора разбира се, една част от тях. Те 
поставят въпроса за такива домове за възрастни хора, каквито спомена и г-н Николов, 
и инж. Цекова и т. н. Ние, не знам защо г-н Иванов така се настроил да тръгваме към 

домовете за възрастни хора, аз още нямам такова намерение. Благодаря! 
МОМЧИЛ НИКОЛОВ: Може ли, г-н Киряков? 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Заповядайте! 
МОМЧИЛ НИКОЛОВ: Значи аз споделих за стратегията, че включва изграждането на 
дневен център за стари хора и ЦНСТ за стари хора, което вие гласувахте „против“ 

преди малко. Това е предвидено в нашата стратегия. Ако сте прочели, там вътре го 
пише всичко това. дневен център – това е център, който ако имаш възрастен баща, 
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родител, оставяш го през деня, има хора, които се грижат. Ходиш на работа и вечерта 
си го прибираш. А ЦНСТ-то е тип дом, но с по-малък капацитет – до 15 човека. Там 

хора, които нямат близки, живеят постоянно в една общност. И това всичко е описано 
в стратегията. И съответно плана е реализацията на тази стратегия за една година 
напред. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Заповядайте, г-н Топов! За не случайно предложих прегласуване. 
ФИЛИП ТОПОВ: По двете точки. И двете докладни колеги, са в стил добри пожелания 
и нищо реално. Не напразно попитах какво реално е направено по първата точка, за да 
искаме актуализация. Няма отговор. Това, че има стратегия или няма стратегия, или е 
утвърдена или не е утвърдена, по никакъв начин не пречи да бъде изпълнявана. Взех 
думата по повод пришиването ми от г-н Иванов към някакви групи. Да ви кажа честно, 
страшно много съжалявам, че д-р Карагяуров не присъства в залата.  
(Смях в залата.) 

ФИЛИП ТОПОВ: Аз много пъти съм го канил този специалист да ни наблюдава като 
поведение и накрая дето се вика на нашия мандат, да даде заключение. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Моля за концентрация, колеги! Малко по-сериозно. Има ли други 

изказвания? Не виждам желаещи. Затова подлагам на гласуване прекратяване на 
разискванията. Който е „за“, моля да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 20, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Прекратяваме разискванията с 20 „за“. Явно гласуване, колеги. 

Който е „за“ приемането на докладната записка с нейните решения, моля да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 11, „ПРОТИВ“ – 2, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 7. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: 11 „за“, 2 „против“, докладната записка се приема. 
 

              Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на Кмета на 
Община Смолян – НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ, на основание чл.36 б, ал. 4 от 
Правилник за прилагане на Закона за социално подпомагане и във връзка с чл. 
21, ал.1, т.12 и т. 23 от ЗМСМА, 
 

Р Е Ш И: 

 

1. Приема Годишен план за развитие на социални услуги в Община Смолян 

за 2020 г. съгласно Приложение 1. 

           Приложение 1: Годишен план за развитие на социални услуги в Община 
Смолян за 2020 г. 
 

ПО ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Обсъждане на докладите за 

осъществените читалищни дейности и за изразходваните от бюджета средства в 

Община Смолян през 2018 г. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян 

 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Следваща докладна записка, колеги. Обсъждане докладите за 
читалищните дейности.  

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Няма какво да добавя. 
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ДАНЧО КИРЯКОВ: Имате думата, колеги. Не виждам желаещи. Подлагам на 
гласуване прекратяване на разискванията. Който е „за“, моля да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 20, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: С 20 „за“ прекратяваме разискванията. Който е „за“ приемане на 
докладната записка и нейните решения, моля да гласува. Явно гласуване, колеги. 

ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 19, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 1. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: С 19 гласа „за“ се приема докладната записка и нейните решения. 
 

                  Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на Кмета на 
Община Смолян – НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ, на основание основание чл.26 а. 
ал. 4 и ал. 5 от Закона за народните читалища и чл. 21, ал. 1, т. 24 и ал. 2 от ЗМСМА 

 

Р Е Ш И: 

1. Приема доклада за осъществените читалищни дейности и изразходваните от 
бюджета средства през 2018 г. на Народно читалище „Христо Ботев-1871” – 

Смолян. 

2. Приема доклада за осъществените читалищни дейности и изразходваните от 
бюджета средства през 2018  г. на Народно читалище „Орфееви гори-1870” – 

Смолян, кв. Райково. 

3. Приема доклада за осъществените читалищни дейности и изразходваните от 
бюджета средства през 2018  г. на Народно читалище „Кирил Маджаров-1866”– 

Смолян, кв. Устово. 

4. Приема доклада за осъществените читалищни дейности и изразходваните от 
бюджета средства през 2018  г. на Народно читалище „Балкански просветител-
1871” – Смолян, кв. Райково. 

5. Приема доклада за осъществените читалищни дейности и изразходваните от 
бюджета средства през 2018  г. на Народно читалище „Светлина-1925” – с. 
Момчиловци. 

6. Приема доклада за осъществените читалищни дейности и изразходваните от 
бюджета средства през 2018  г. на Народно читалище „Асен Златаров-1927” – с. 
Смилян. 

7. Приема доклада за осъществените читалищни дейности и изразходваните от 
бюджета средства през 2018  г. на Народно читалище „България-1937” – с. 
Могилица. 

8. Приема доклада за осъществените читалищни дейности и изразходваните от 
бюджета средства през 2018 г. на Народно читалище “Светлина-1937” – с. Търън. 

9. Приема доклада за осъществените читалищни дейности п и изразходваните 
от бюджета средства през 2018  г. на Народно читалище “Съгласие-1883” – с. 
Славейно. 
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10. Приема доклада за осъществените читалищни дейности и изразходваните 
от бюджета средства през 2018  г. на Народно читалище „Екзарх Стефан-1872” – 

с. Широка лъка.  

11. Приема доклада за осъществените читалищни дейности и изразходваните от 
бюджета средства през 2018  г. на Народно читалище „Искра-1957” – с. Виево.  

12. Приема доклада за осъществените читалищни дейности и изразходваните 
от бюджета средства 2018  г. на Народно читалище „Пробуда-1903” – с. Стойките. 

13. Приема доклада за осъществените читалищни дейности и изразходваните от 
бюджета средства през 2018. на Народно читалище „Извор-1920” – с. Арда.  

14. Приема доклада за осъществените читалищни дейности и изразходваните от 
бюджета средства през 2018 г. на Народно читалище „Зора-1956” – с. Кутела. 

15. Приема доклада за осъществените читалищни дейности и изразходваните от 
бюджета средства през 2018. на Народно читалище “Христо Попконстантинов-
1923”– с. Петково. 

16. Приема доклада за осъществените читалищни дейности и изразходваните от 
бюджета средства през 2018 г. на Народно читалище “Г.С. Раковски-1947” – с. 
Мугла. 

17. Приема доклада за осъществените читалищни дейности и изразходваните 
от бюджета средства през 2018 г. на Народно читалище ”Развитие-1919” – с. 
Левочево. 

18. Приема доклада за осъществените читалищни дейности и изразходваните 
от бюджета средства през 2018 г. на Народно читалище „Съзнание-1929” – с. 
Гела.  

19. Приема доклада за осъществените читалищни дейности и изразходваните 
от бюджета средства през 2018 г. на Народно читалище „Иван Вазов-1948” – с. 
Сивино.  

20.  Приема доклада за осъществените читалищни дейности и изразходваните 
от бюджета средства през 2018 г. на Народно читалище „Отец Паисий-1926” – с. 
Полковник Серафимово. 

21. Приема доклада за осъществените читалищни дейности и изразходваните 
от бюджета средства през 2018 г. на Народно читалище „Светлина-1982” – с. 
Белев дол. 

22. Приема доклада за осъществените читалищни дейности и изразходваните от 
бюджета средства през 2018 г. на Народно читалище „Братан Шукеров-1959” – с. 
Кошница. 

23. Приема доклада за осъществените читалищни дейности и изразходваните от 
бюджета средства през 2018 г. на Народно читалище “Момчил юнак-1997” – с. 
Подвис.  
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24. Приема доклада за осъществените читалищни дейности и изразходваните 
от бюджета средства през 2018 г. на Народно читалище „Христо Ботев-1892” – с. 
Чокманово. 

25. Приема доклада за осъществените читалищни дейности и изразходваните от 
бюджета средства през 2018 г. на Народно читалище „Светлина-1958” – с. Тикале.  

26. Приема доклада за осъществените читалищни дейности и изразходваните от 
бюджета средства през 2018 г. на Народно читалище „Просвета-1930” – с. 
Соколовци.  

27. Приема доклада за осъществените читалищни дейности и изразходваните от 
бюджета средства през 2018 г. на Народно читалище „Братан Шукеров-1960” – с. 
Катраница. 

28. Приема доклада за осъществените читалищни дейности и изразходваните от 
бюджета средства през 2018 г. на Народно читалище „Бъдеще сега-2006” – 

Гудевица. 

29. Приема доклада за осъществените читалищни дейности през 2018 г. на 
Народно читалище „Момчилова крепост-2016“ – с. Градът 
 

Приложение:      
      Доклади за осъществените читалищни дейности на 29 читалища. 
      Годишни финансови отчети за изразходваните средства на 29 читалища. 
 

 

ПО ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Промяна предназначението 

на част от  урегулиран поземлен имот /УПИ/ VIII – За озеленяване (за поземлени  

имоти с идентификатори 67653.912.350, 67653.912.354 и 67653.912.355)  предвиден в 

устройствения план за озеленена площ в кв.9 по плана на гр. Смолян, кв. Горно 

Смолян /улица „Дунав“/. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Следваща докладна записка, г-н кмете. Промяна 
предназначението на част … 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: … от урегулиран поземлен имот. Няма какво да добавя. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Имате думата, колеги. Заповядайте! Не виждам желаещи. 

Подлагам на гласуване прекратяване на разискванията. Който е „за“, моля да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 20, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: С 20 „за“ прекратяваме разискванията. Който е „за“ приемане на 
докладната записка и нейните решения, моля да гласува. Явно, колеги. 

ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 20, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: С 20 гласа „за“ се приема докладната записка и решенията. 
 

                 Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на Кмета на 
Община Смолян – НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ, на основание чл.21 ал.1 т.11 от 
Закона за местното самоуправление и местната администрация и протокол от 
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проведено обществено обсъждане на основание чл.127 ал.1 от ЗУТ от 09.03.2019 

год., 
 

Р Е Ш И: 

 

          Допуска промяна  на проект на изменение на ПУП – ПРЗ на част от  
урегулиран поземлен имот /УПИ/ VIII – За озеленяване (за поземлени  имоти с 
идентификатори 67653.912.350, 67653.912.354 и 67653.912.355)  предвиден в 
устройствения план за озеленена площ с преотреждане и образуване на нови 

УПИ за жилищно застрояване и обществено обслужване в кв.9 по плана на гр. 

Смолян, кв. Горно Смолян при граници : улица „Дунав“, УПИ Озеленяване, 
УПИ ХIII – 353 за жилищно застрояване и УПИ I – автобаза на пътно управление 
Смолян и автобаза на „Виастрой инженеринг“ - Смолян.   

 

Приложение : Проект за промяна на ПУП – ПРЗ  в кв.9 по плана на гр. Смолян, кв. Горно Смолян в М 1 

: 500. 
 

ПО СЕДЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Промяна предназначението 

на част от  урегулиран поземлен имот /УПИ/ III – За озеленяване предвиден в 

устройствения план за озеленена площ в кв. 27 по плана на гр. Смолян, кв. Горно 

Смолян /улица „Величко Профиров“/. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Следваща. Промяна предназначение на имот, ул. „Величко 
Профиров“. Г-н кмете? 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Няма какво да добавя. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Имате думата, колеги. Не виждам желаещи. Подлагам на 
гласуване прекратяване на разискванията. Който е „за“, моля да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 20, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: С 20 „за“ прекратяваме разискванията. Който е „за“ приемане на 
докладната записка и нейните решения, моля да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 18, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 1. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: С 18 гласа „за“ докладната записка се приема. Следваща докладна 
записка аналогична. 
(От залата: Не се приема.) 

(Димитър Кръстанов, от място: Прегласуване.) 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Прегласуване желае г-н Кръстанов. Който е „за“ приемане на 
докладната записка и нейните решения, моля да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 19, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 1. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: С 19 гласа „за“, не се приема. Не се приема докладната записка. 
 

                  Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на Кмета на 
Община Смолян – НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ, на основание чл.21 ал.1 т.11 от 
Закона за местното самоуправление и местната администрация и протокол от 
проведено обществено обсъждане на основание чл.127 ал.1 от ЗУТ от 12.03.2019 

год., 
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Р Е Ш И: 

 

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

 

ПО ОСЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Промяна предназначението 

на част от  урегулиран поземлен имот /УПИ/ III – Озеленяване предвиден в 

устройствения план за озеленена площ в кв.9 по плана на гр. Смолян, кв. Горно 

Смолян / улица „Дунав“/. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

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

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Улица „Дунав“, Горно Смолян, няма какво да добавя. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Имате думата, колеги. Не виждам желаещи. Подлагам на 
гласуване прекратяване на разискванията. Който е „за“, моля да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 20, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: С 20 „за“ прекратяваме разискванията. Който е „за“ приемане на 
докладната записка и решенията, моля да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 19, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 1. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Докладната записка не се приема. 
(Ангел Безергянов, от място: Проверка на кворума, г-н Киряков.) 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Проверка на кворума се иска. Заповядайте! Моля проверка на 
кворума. 
(Димитър Кръстанов, от място: 21.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: 21 сме, с мен. 

(Мариана Иванова: 21.) 

(Ангел Безергянов, от място: Оспорваме пак гласуването.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Оспорено е гласуването по т. 18. Който е „за“ приемане на 
докладната записка и решенията в нея, моля да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 20, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 1. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: С 20 „за“ се приема докладната. 
 

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

т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и 

протокол от проведено обществено обсъждане на основание чл.127 ал.1 от ЗУТ 

от 18.02.2019 год., 
 

Р Е Ш И: 

 

          Допуска промяна  на проект на изменение на ПУП – ПРЗ на част от  
урегулиран поземлен имот /УПИ/ III – Озеленяване предвиден в устройствения 
план за озеленена площ и образуване на нов УПИ  IV – 912.330 в кв.9 по плана 
на гр. Смолян, кв. Горно Смолян, при граници : УПИ III – Озеленяване, улична 
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регулация,  УПИ ХIV – 912.331, 912.330 – цех за металообработване и улица 
„Дунав“.   

 

Приложение : Проект за промяна на ПУП – ПРЗ  в кв.9 по плана на гр. Смолян, кв. 
Горно Смолян в М 1 : 500. 

 

(Анита Чолакова, от място: А предишните точки тогава какво ги правим? Имаше 
грешка.) 

(Анастас Караджов, от място: Имаше грешка, ама е късно вече.) 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Съжалявам, обаче никой не е оспорил. 
 

 

ПО ДЕВЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Разрешение за изработване 

на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на поземлен 

имот с идентификатор 67653.1.716 в местност „Караманджа”, землище на гр. 

Смолян. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Разрешение за изработване на ПУП. Г-н кмете, имате ли нещо да 
добавите? 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Местност „Караманджа“, Смолян. Не, няма какво да добавя. 
(Анастас Караджов, от място: Процедура.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Процедура. 
(Димитър Кръстанов, от място: Давайте номера на докладната.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: № 19. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Аз затова казвам „Караманджа“.  

ДАНЧО КИРЯКОВ: Заповядайте, колеги. Не виждам желаещи.  

(Анастас Караджов, от място: Процедура.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Заповядайте! 
АНАСТАС КАРАДЖОВ: Г-н Киряков, към вас. По-скоро забележка. При гласуването 
на бюджета също предложихме система за гласуване в зала. Вие тогава ни уверихте, че 
водите такива преговори. Ставаме свидетели на смешни ситуации. Моля ви, вземете 
мерки по това отношение. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Благодаря за забележката! Имате думата, колеги, по докладната 
записка № 19, „Караманджа“. Не виждам желаещи. Предлагам прекратяване на 
разискванията. Който е „за“, моля да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 20, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: С 20 „за“, без „против“ и „въздържали се“, прекратяваме 
разискванията. Който е „за“ приемане на докладната записка и нейните решения, моля 
да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 21, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Докладната записка с 21 гласа се приема.  
 

              Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на Кмета на 
Община Смолян – НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ, на основание чл. 21, ал.1, 
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т.11 от ЗМСМА във връзка с чл. чл. 124а, ал.1 и ал.2 от ЗУТ и чл. 124б, ал.1 от 
ЗУТ 

 

Р Е Ш И: 

 

1. Разрешава изработването на проект за Подробен устройствен план - 

План за регулация и застрояване на  поземлен имот с идентификатор 67653.1.716 

в местност „Караманджа”, землище на гр. Смолян, със следните устройствените 
параметри  – устройствена зона Ов, плътност на застрояване до 30%, височина 
до 7 метра, кинт до 1.5, озеленяване – мин.50%. 

Проектът да се изработи от правоспособни проектанти и да отговаря на 
изискванията на Наредба № 8 от 14.06.2001 г. за обема и съдържанието на 
устройствените схеми и планове и Наредба № 7 от 22.12.2003 г. за правила и 

нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони. 

Към проекта да се представят становища от РИОСВ, РЗИ и схеми Ел и Ви К 

части.  

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

2. Одобрява задание за изработване за Подробен устройствен план  - План 

за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 67653.1.716 в 
местност „Караманджа”, землище на гр. Смолян.                                

Приложение : Задание за изработване за Подробен устройствен план - План за 
регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 67653.1.716 в местност 
„Караманджа”, землище на гр. Смолян. 

  

  

ПО ДВАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Разрешение за изработване на 

Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на поземлен имот с 

идентификатор 67653.49.49 в местност „Яра”, землище на гр. Смолян. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Следваща докладна. Отново ПУП, № 20, местност „Яра“. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Няма какво да добавя, г-н Киряков. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Имате думата, колеги. Не виждам желаещи. Който е „за“ 

прекратяване на разискванията моля да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 21, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: С 21 прекратяваме разискванията. Който е „за“ приемане на 
докладната записка и решенията в нея, моля да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 21, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: С 21 гласа се приема докладната записка. 
 

                   Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на Кмета на 
Община Смолян – НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ, на основание чл. 21, ал.1, т.11 от 
ЗМСМА във връзка с чл. чл. 124а, ал.1 и ал.2 от ЗУТ и чл. 124б, ал.1 от ЗУТ 
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Р Е Ш И: 

 

1. Разрешава изработването на проект за Подробен устройствен план - 

План за регулация и застрояване на  поземлен имот с идентификатор 67653.49.49 

в местност „Яра”, землище на гр. Смолян, със следните устройствените 
параметри  – устройствена зона Жм, плътност на застрояване от 20% до 60%, 

височина до 10 метра, кинт от 0.5 до 1.2, озеленяване – от 40% до 60%. 

Проектът да се изработи от правоспособни проектанти и да отговаря на 
изискванията на Наредба № 8 от 14.06.2001 г. за обема и съдържанието на 
устройствените схеми и планове и Наредба № 7 от 22.12.2003 г. за правила и 

нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони. 

Към проекта да се представят становища от РИОСВ, РЗИ и схеми Ел и Ви К 

части.  

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

  2. Одобрява задание за изработване за Подробен устройствен план  - План 

за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 67653.49.49 в 
местност „Яра”, землище на гр. Смолян.  
                          Приложение : Задание за изработване за Подробен устройствен план - План за 
регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 67653.49.49 в местност „Яра”, 

землище на гр. Смолян. 

  

  

ПО ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Разрешение за 

изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на 

поземлен имот с идентификатор 40748.11.193 в местност „Имарет дере”, землище 

на с. Кутела. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Следваща отново изработване на ПУП – „Имарет дере“. 21-ви 

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

прекратяване на разискванията. Който е „за“, моля да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 21, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: С 21 гласа прекратяваме разискванията. Който е „за“ приемане на 
докладната записка и решенията в нея, моля да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 21, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: С 21 гласа „за“ се приема докладната записка.  
 

              Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на Кмета на 
Община Смолян – НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ, на основание  чл. 21, ал.1, т.11 от 
ЗМСМА във връзка с чл. чл. 124а, ал.1 и ал.2 от ЗУТ и чл. 124б, ал.1 от ЗУТ 
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Р Е Ш И: 

 

1. Разрешава изработването на проект за Подробен устройствен план - План за 
регулация и застрояване на  поземлен имот с идентификатор 40748.11.193 в местност 
„Имарет дере”, землище на с. Кутела, със следните устройствените параметри  – 

устройствена зона Ок, плътност на застрояване до 30%, височина на застрояване до 10 

метра, кинт  до 1.2, озеленяване – до 50%. 

Проектът да се изработи от правоспособни проектанти и да отговаря на 
изискванията на Наредба № 8 от 14.06.2001 г. за обема и съдържанието на 
устройствените схеми и планове и Наредба № 7 от 22.12.2003 г. за правила и 

нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони. Към 

проекта да се представят становища от РИОСВ, РЗИ и схеми Ел и Ви К части.  

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

2.  Одобрява задание за изработване за Подробен устройствен план  - План за 
регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 40748.11.193 в местност 
„Имарет дере”, землище на с. Кутела.  

            Приложение : Задание за изработване за Подробен устройствен план - План за 
регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 40748.11.193 в местност „Имарет 
дере”, землище на с. Кутела. 
 

ПО ДВАДЕСЕТ И ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Разрешение за 

изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на 

поземлен имот с идентификатор 40748.11.122 в местност „Маневска барчина”, 

землище на с. Кутела. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Следваща – изработване на ПУП. № 22 докладна. Г-н кмете? 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: В Кутела, местност „Маневска барчина“. Няма какво да 
добавя. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Имате думата, колеги. Не виждам желаещи. Предлагам 

прекратяване на разискванията. Който е „за“, моля да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 21, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: С 21 гласа прекратяваме разискванията. Който е „за“ приемане на 
докладната записка, моля да гласува. 
(Мариана Иванова: 19 „за“, без „против“ и „въздържали се“, 2-ма не гласуват.) 

ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 19, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: С 19 гласа „за“, не се приема докладната записка. 
(Димитър Кръстанов, от място: Оп, чакай малко! Оспорваме гласуването.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: А, това е ПУП. Приема се. Извинете, приема се, за протокола. 
(Димитър Кръстанов, от място: Приема се, с обикновено мнозинство.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Приема се докладната записка. 
 

              Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на Кмета на 
Община Смолян – НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ, на основание основание чл. 21, 

ал.1, т.11 от ЗМСМА във връзка с чл. чл. 124а, ал.1 и ал.2 от ЗУТ и чл. 124б, ал.1 от ЗУТ 
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Р Е Ш И: 

 

  1. Разрешава изработването на проект за Подробен устройствен план - План за 
регулация и застрояване на  поземлен имот с идентификатор 40748.11.122 в местност 
„Маневска барчина“, землище на с. Кутела, със следните устройствените параметри  – 

устройствена зона Ов, плътност на застрояване до 30%, височина на застрояване до 7 

метра, кинт  до 1.2, озеленяване – до 50%. 

Проектът да се изработи от правоспособни проектанти и да отговаря на 
изискванията на Наредба № 8 от 14.06.2001 г. за обема и съдържанието на 
устройствените схеми и планове и Наредба № 7 от 22.12.2003 г. за правила и 

нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони. Към 

проекта да се представят становища от РИОСВ, РЗИ и схеми Ел и Ви К части.  

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

  2. Одобрява задание за изработване за Подробен устройствен план  - План за 
регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 40748.11.122 в местност 
„Маневска барчина“, землище на с. Кутела.  
               Приложение : Задание за изработване за Подробен устройствен план - План за 
регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 40748.11.122 в местност 
„Маневска барчина“, землище на с. Кутела. 
 

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА 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. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Следваща. Продажба на урегулиран поземлен имот в с. Славейно. 
Имате думата, 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“ – 22, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: С 22 „за“ прекратяваме разискванията. Поименно гласуване, 
колеги. 

 

Поименно гласуване на проекта за решение по т. 23 от дневния ред: 
 

1. Анастас Караджов   – „против“ 

2. Ангел Безергянов    – „за“ 

3. Анита Чолакова   – „за“ 

4. Валентин Кюлхански    – отсъства 
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5. Валентин Цолов    – „въздържал се“ 

6. Данчо Киряков    – „за“ 

7. Димитър Кръстанов    – „въздържал се“ 

8. Димитър Николов    – „за“ 

9. Екатерина Гаджева   – „за“ 

10. Елисавета Лободова    – „против“ 

11. Ивайло Халваджиев    – „за“ 

12. Иван Пищалов     – „против“ 

13. Илия Томов     – „против“ 

14. Кирил Хаджихристев   – „въздържал се“ 

15. Коста Начев     – „против“ 

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

18. Мария Семерджиева    – „за“ 

19. Марияна Методиева    – отсъства 
20. Милен Журналов    – отсъства 
21. Милен Пачелиев    – отсъства 
22. Михаил Генчев    – „въздържал се“ 

23. Петър Мирчев     – „за“ 

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

26. Стефан Сабрутев    – „въздържал се“ 

27. Стоян Иванов     – „за“ 

28. Филип Топов     – „въздържал се“ 

29. Юлия Кисьова     – отсъства 
 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Моля, обявете резултата. 
(Мариана Иванова: 11 „за“, 5 „против“ и 6 „въздържали се“.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Докладната записка с 11 гласа „за“ не се приема. 
 

              Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на Кмета на 
Община Смолян – НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ, на основание чл.35, ал.1 и 

чл. 41, ал.2 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/. 

 

 

 ПО ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Продажба на 

поземлен имот с идентификатор 67653.926.513 по кадастрална карта на град 

Смолян - 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, 
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управление и разпореждане с общинско имущество чрез публичeн търг с тайно 

наддаване.                  

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Следваща докладна записка. Продажба на имот. Г-н кмете, № 24 

докладна записка. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Няма какво да добавя, г-н председател. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Имате думата, колеги. Не виждам желаещи. Предлагам 

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

ДАНЧО КИРЯКОВ: 22-ма „за“ прекратяване на разискванията. Който е съгласен с 
докладната записка и нейните решения, моля да гласува поименно. 
 

Поименно гласуване на проекта за решение по т. 24 от дневния ред: 
 

1. Анастас Караджов   – „за“ 

2. Ангел Безергянов    – „за“ 

3. Анита Чолакова   – „за“ 

4. Валентин Кюлхански    – отсъства 
5. Валентин Цолов    – „въздържал се“ 

6. Данчо Киряков    – „за“ 

7. Димитър Кръстанов    – „за“ 

8. Димитър Николов    – „за“ 

9. Екатерина Гаджева   – „за“ 

10. Елисавета Лободова    – „за“ 

11. Ивайло Халваджиев    – „за“ 

12. Иван Пищалов     – „за“ 

13. Илия Томов     – „за“ 

14. Кирил Хаджихристев   – „за“ 

15. Коста Начев     – „за“ 

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

18. Мария Семерджиева    – „за“ 

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

23. Петър Мирчев     – „за“ 

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

26. Стефан Сабрутев    – отсъства 
27. Стоян Иванов     – „за“ 

28. Филип Топов     – „за“ 

29. Юлия Кисьова     – отсъства 
 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Моля, обявете резултата. 
(Мариана Иванова: 20 „за“, без „против“ и 1 „въздържал се“.) 



Протокол № 51/30.05.2019 г.  

  

60 

 

ДАНЧО КИРЯКОВ: С 20 гласа „за“ докладната записка се приема. 
 

              Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на Кмета на 
Община Смолян – НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ, на основание чл.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: 
Поземлен имот  с идентификатор 67653.926.513 с площ 32 кв.м. 

(тридесет и два кв.м.), с начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10м), 

трайно предназначение на територията: урбанизирана по кадастрална карта на 
град Смолян, одобрена със Заповед 300-5-66/11.10.2004г. на ИД на АГКК, 

последно изменение: няма, образуващ УПИ ХI-330 – гараж, кв.99 по ПУП на гр. 

Смолян, кв. Устово, при съседни поземлени имоти: поземлен имот с 
идентификатор 67653.926.512, поземлен имот с идентификатор 67653.300.972, 

поземлен имот с идентификатор 67653.926.514, поземлен имот с идентификатор 
67653.926.334, съгласно скица №15-336423-15.04.2019г. от Служба по геодезия, 
картография и кадастър – Смолян, актуван с Акт за частна общинска собственост 
№1959/01.04.2019г., вписан в Служба по вписванията Акт№127, том II, дело 
№148, вх. №640/05.04.2019г. 

2. Приема справедлива пазарна стойност на поземлен имот с 

идентификатор 67653.926.513 с площ 32 кв.м. (тридесет и два кв.м.), с начин на 
трайно ползване: ниско застрояване (до 10м), трайно предназначение на 
територията: урбанизирана по кадастрална карта на град Смолян, одобрена със 
Заповед 300-5-66/11.10.2004г. на ИД на АГКК, последно изменение: няма, 
образуващ УПИ ХI-330 – гараж, кв.99 по ПУП на гр. Смолян, кв. Устово, при 

съседни поземлени имоти: поземлен имот с идентификатор 67653.926.512, 

поземлен имот с идентификатор 67653.300.972, поземлен имот с идентификатор 
67653.926.514, поземлен имот с идентификатор 67653.926.334, съгласно скица 
№15-336423-15.04.2019г. от Служба по геодезия, картография и кадастър – 

Смолян, актуван с Акт за частна общинска собственост №1959/01.04.2019г., 
вписан в Служба по вписванията Акт№127, том II, дело №148, вх. 
№640/05.04.2019г., като първоначална цена на публичния търг с тайно наддаване 
в размер на 1024 лева (хиляда двадесет и четири лева), без ДДС. 
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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. 
 

(Михаил Генчев, от място: Процедура.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Заповядайте от място, г-н Генчев. 
(Михаил Генчев, от място: Ако може от място, да. Следващите точки всички са 

като тази, само идентификаторите. Става въпрос за едно и също. Предлагам по 

петте точки да гласуваме едновременно.) 

(Димитър Кръстанов, от място: Като за всяка поотделно се напише решение. 
Решението важи за всяка поотделно.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Правили сме го това, но понякога става объркване. 
(Михаил Генчев, от място: Няма. Записва се в протокола, че гласуваме така и няма 
проблем.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Който е съгласен с тази процедура, предложена от г-н Генчев, да 
гласуваме петте точки заедно с вписване на отделни решения по отделните точки, моля 
да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 21, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: С 21 „за“ приемаме тази процедура за т. 25, 26, 27, 28 и 29. Нали 

така, не бъркам? 

(Димитър Кръстанов, от място: Да.) 

 

 

ПО  ТОЧКИ 25, 26, 27, 28 И 29 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД. 

    ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян 

 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Г-н кмете? 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Няма какво да добавя. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Поименно гласуване, колеги. Който е „за“ приемане на 
докладните записки и техните решения с вписване на отделни решения за всяка една, 
моля да гласува. 

 

Поименно гласуване на проекта за решение по т. 25 до 29 от дневния ред: 
 

1. Анастас Караджов   – „за“ 

2. Ангел Безергянов    – „за“ 

3. Анита Чолакова   – „за“ 

4. Валентин Кюлхански    – отсъства 
5. Валентин Цолов    – „за“ 

6. Данчо Киряков    – „за“ 

7. Димитър Кръстанов    – „за“ 

8. Димитър Николов    – „за“ 

9. Екатерина Гаджева   – „за“ 
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10. Елисавета Лободова    – „за“ 

11. Ивайло Халваджиев    – „за“ 

12. Иван Пищалов     – „за“ 

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    – отсъства 
20. Милен Журналов    – отсъства 
21. Милен Пачелиев    – отсъства 
22. Михаил Генчев    – „за“ 

23. Петър Мирчев     – „за“ 

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

26. Стефан Сабрутев    – отсъства 
27. Стоян Иванов     – „за“ 

28. Филип Топов     – „за“ 

29. Юлия Кисьова     – отсъства 
 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Моля, обявете резултата. 
(Мариана Иванова: 21 „за“, без „против“ и „въздържали се“.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: С 21 „за“, докладните записки се приемат. 
 

       Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на Кмета на 
Община Смолян – НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ, на основание чл.35, ал.1 и 

чл. 41, ал.2 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: 
Поземлен имот  с идентификатор 67653.926.514 с площ 31 кв.м. 

(тридесет и един кв.м.), с начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10м), 

трайно предназначение на територията: урбанизирана по кадастрална карта на 
град Смолян, одобрена със Заповед 300-5-66/11.10.2004г. на ИД на АГКК, 

последно изменение: няма, образуващ УПИ ХII-330 – гараж, кв.99 по ПУП на гр. 
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Смолян, кв. Устово, при съседни поземлени имоти: поземлен имот с 
идентификатор 67653.926.513, поземлен имот с идентификатор 67653.300.972, 

поземлен имот с идентификатор 67653.926.515, поземлен имот с идентификатор 
67653.926.334, съгласно скица №15-336450-15.04.2019г. от Служба по геодезия, 
картография и кадастър – Смолян, актуван с Акт за частна общинска собственост 
№1960/01.04.2019г., вписан в Служба по вписванията Акт№126, том II, дело 
№147, вх. №639/05.04.2019г. 

2. Приема справедлива пазарна стойност на поземлен имот с 

идентификатор 67653.926.514 с площ 31 кв.м. (тридесет и един кв.м.), с начин 

на трайно ползване: ниско застрояване (до 10м), трайно предназначение на 
територията: урбанизирана по кадастрална карта на град Смолян, одобрена със 
Заповед 300-5-66/11.10.2004г. на ИД на АГКК, последно изменение: няма, 
образуващ УПИ ХII-330 – гараж, кв.99 по ПУП на гр. Смолян, кв. Устово, при 

съседни поземлени имоти: поземлен имот с идентификатор 67653.926.513, 

поземлен имот с идентификатор 67653.300.972, поземлен имот с идентификатор 
67653.926.515, поземлен имот с идентификатор 67653.926.334, съгласно скица 
№15-336450-15.04.2019г. от Служба по геодезия, картография и кадастър – 

Смолян, актуван с Акт за частна общинска собственост №1960/01.04.2019г., 
вписан в Служба по вписванията Акт№126, том II, дело №147, вх. 
№639/05.04.2019г., като първоначална цена на публичния търг с тайно наддаване 
в размер на 992 лева (деветстотин деветдесет и два лева), без ДДС. 

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. 
 

            Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на Кмета на 
Община Смолян – НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ, на основание чл.35, ал.1 и 

чл. 41, ал.2 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: 
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Поземлен имот  с идентификатор 67653.926.515 с площ 31 кв.м. 

(тридесет и един кв.м.), с начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10м), 

трайно предназначение на територията: урбанизирана по кадастрална карта на 
град Смолян, одобрена със Заповед 300-5-66/11.10.2004г. на ИД на АГКК, 

последно изменение: няма, образуващ УПИ ХIII-330 – гараж, кв.99 по ПУП на 
гр. Смолян, кв. Устово, при съседни поземлени имоти: поземлен имот с 
идентификатор 67653.300.972, поземлен имот с идентификатор 67653.926.516, 

поземлен имот с идентификатор 67653.926.334, поземлен имот с идентификатор 
67653.926.514, съгласно скица №15-336412-15.04.2019г. от Служба по геодезия, 
картография и кадастър – Смолян, актуван с Акт за частна общинска собственост 
№1961/01.04.2019г., вписан в Служба по вписванията Акт№123, том II, дело 
№144, вх. №636/05.04.2019г. 

2. Приема справедлива пазарна стойност на поземлен имот с 

идентификатор 67653.926.515 с площ 31 кв.м. (тридесет и един кв.м.), с начин 

на трайно ползване: ниско застрояване (до 10м), трайно предназначение на 
територията: урбанизирана по кадастрална карта на град Смолян, одобрена със 
Заповед 300-5-66/11.10.2004г. на ИД на АГКК, последно изменение: няма, 
образуващ УПИ ХIII-330 – гараж, кв.99 по ПУП на гр. Смолян, кв. Устово, при 

съседни поземлени имоти: поземлен имот с идентификатор 67653.300.972, 

поземлен имот с идентификатор 67653.926.516, поземлен имот с идентификатор 
67653.926.334, поземлен имот с идентификатор 67653.926.514, съгласно скица 
№15-336412-15.04.2019г. от Служба по геодезия, картография и кадастър – 

Смолян, актуван с Акт за частна общинска собственост №1961/01.04.2019г., 
вписан в Служба по вписванията Акт№123, том II, дело №144, вх. 
№636/05.04.2019г., като първоначална цена на публичния търг с тайно наддаване 
в размер на 992 лева (деветстотин деветдесет и два лева), без ДДС. 

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. 

              Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на Кмета на 
Община Смолян – НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ, на  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 
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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: 
Поземлен имот  с идентификатор 67653.926.516 с площ 31 кв.м. 

(тридесет и един кв.м.), с начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10м), 

трайно предназначение на територията: урбанизирана по кадастрална карта на 
град Смолян, одобрена със Заповед 300-5-66/11.10.2004г. на ИД на АГКК, 

последно изменение: няма, образуващ УПИ ХIV-330 – гараж, кв.99 по ПУП на 
гр. Смолян, кв. Устово, при съседни поземлени имоти: поземлен имот с 
идентификатор 67653.300.972, поземлен имот с идентификатор 67653.926.517, 

поземлен имот с идентификатор 67653.926.334, поземлен имот с идентификатор 
67653.926.515, съгласно скица №15-336455-15.04.2019г. от Служба по геодезия, 
картография и кадастър – Смолян, актуван с Акт за частна общинска собственост 
№1962/01.04.2019г., вписан в Служба по вписванията Акт№128, том II, дело 
№149, вх. №641/05.04.2019г. 

2. Приема справедлива пазарна стойност на поземлен имот с 

идентификатор 67653.926.516 с площ 31 кв.м. (тридесет и един кв.м.), с начин 

на трайно ползване: ниско застрояване (до 10м), трайно предназначение на 
територията: урбанизирана по кадастрална карта на град Смолян, одобрена със 
Заповед 300-5-66/11.10.2004г. на ИД на АГКК, последно изменение: няма, 
образуващ УПИ ХIV-330 – гараж, кв.99 по ПУП на гр. Смолян, кв. Устово, при 

съседни поземлени имоти: поземлен имот с идентификатор 67653.300.972, 

поземлен имот с идентификатор 67653.926.517, поземлен имот с идентификатор 
67653.926.334, поземлен имот с идентификатор 67653.926.515, съгласно скица 
№15-336455-15.04.2019г. от Служба по геодезия, картография и кадастър – 

Смолян, актуван с Акт за частна общинска собственост №1962/01.04.2019г., 
вписан в Служба по вписванията Акт№128, том II, дело №149, вх. 
№641/05.04.2019г., като първоначална цена на публичния търг с тайно наддаване 
в размер на 992 лева (деветстотин деветдесет и два лева), без ДДС. 

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. 

              Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на Кмета на 
Община Смолян – НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ, на основание чл.35, ал.1 и 

чл. 41, ал.2 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, 
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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: 
Поземлен имот  с идентификатор 67653.926.517 с площ 31 кв.м. 

(тридесет и един кв.м.), с начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10м), 

трайно предназначение на територията: урбанизирана по кадастрална карта на 
град Смолян, одобрена със Заповед 300-5-66/11.10.2004г. на ИД на АГКК, 

последно изменение: няма, образуващ УПИ ХV-330 – гараж, кв.99 по ПУП на гр. 
Смолян, кв. Устово, при съседни поземлени имоти: поземлен имот с 
идентификатор 67653.300.972, поземлен имот с идентификатор 67653.926.518, 

поземлен имот с идентификатор 67653.926.334, поземлен имот с идентификатор 
67653.926.516, съгласно скица №15-336432-15.04.2019г. от Служба по геодезия, 
картография и кадастър – Смолян, актуван с Акт за частна общинска собственост 
№1963/01.04.2019г., вписан в Служба по вписванията Акт№125, том II, дело 
№146, вх. №638/05.04.2019г. 

2. Приема справедлива пазарна стойност на поземлен имот с 

идентификатор 67653.926.517 с площ 31 кв.м. (тридесет и един кв.м.), с начин 

на трайно ползване: ниско застрояване (до 10м), трайно предназначение на 
територията: урбанизирана по кадастрална карта на град Смолян, одобрена със 
Заповед 300-5-66/11.10.2004г. на ИД на АГКК, последно изменение: няма, 
образуващ УПИ ХV-330 – гараж, кв.99 по ПУП на гр. Смолян, кв. Устово, при 

съседни поземлени имоти: поземлен имот с идентификатор 67653.300.972, 

поземлен имот с идентификатор 67653.926.518, поземлен имот с идентификатор 
67653.926.334, поземлен имот с идентификатор 67653.926.516, съгласно скица 
№15-336432-15.04.2019г. от Служба по геодезия, картография и кадастър – 

Смолян, актуван с Акт за частна общинска собственост №1963/01.04.2019г., 
вписан в Служба по вписванията Акт№125, том II, дело №146, вх. 
№638/05.04.2019г., като първоначална цена на публичния търг с тайно наддаване 
в размер на 992 лева (деветстотин деветдесет и два лева), без ДДС. 

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. 

 

              Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на Кмета на 
Община Смолян – НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ, на основание чл.35, ал.1 и 

чл. 41, ал.2 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл. 44, ал.1 от 
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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: 
Поземлен имот  с идентификатор 67653.926.518 с площ 31 кв.м. 

(тридесет и един кв.м.), с начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10м), 

трайно предназначение на територията: урбанизирана по кадастрална карта на 
град Смолян, одобрена със Заповед 300-5-66/11.10.2004г. на ИД на АГКК, 

последно изменение: няма, образуващ УПИ ХVI-330 – гараж, кв.99 по ПУП на 
гр. Смолян, кв. Устово, при съседни поземлени имоти: поземлен имот с 
идентификатор 67653.300.972, поземлен имот с идентификатор 67653.926.519, 

поземлен имот с идентификатор 67653.926.334, поземлен имот с идентификатор 
67653.926.517, съгласно скица №15-336461-15.04.2019г. от Служба по геодезия, 
картография и кадастър – Смолян, актуван с Акт за частна общинска собственост 
№1964/01.04.2019г., вписан в Служба по вписванията Акт№120, том II, дело 
№141, вх. №633/05.04.2019г. 

2. Приема справедлива пазарна стойност на поземлен имот с 

идентификатор 67653.926.518 с площ 31 кв.м. (тридесет и един кв.м.), с начин 

на трайно ползване: ниско застрояване (до 10м), трайно предназначение на 
територията: урбанизирана по кадастрална карта на град Смолян, одобрена със 
Заповед 300-5-66/11.10.2004г. на ИД на АГКК, последно изменение: няма, 
образуващ УПИ ХVI-330 – гараж, кв.99 по ПУП на гр. Смолян, кв. Устово, при 

съседни поземлени имоти: поземлен имот с идентификатор 67653.300.972, 

поземлен имот с идентификатор 67653.926.519, поземлен имот с идентификатор 
67653.926.334, поземлен имот с идентификатор 67653.926.517, съгласно скица 
№15-336461-15.04.2019г. от Служба по геодезия, картография и кадастър – 

Смолян, актуван с Акт за частна общинска собственост №1964/01.04.2019г., 
вписан в Служба по вписванията Акт№120, том II, дело №141, вх. 
№633/05.04.2019г., като първоначална цена на публичния търг с тайно наддаване 
в размер на 992 лева (деветстотин деветдесет и два лева), без ДДС. 

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. 
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ПО ТРИДЕСЕТА 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 записка в дневния ред, № 30, продажба на 
поземлен имот. Г-н кмете? 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Няма какво да добавя. Няма какво да добави кмета. Имате 
думата, колеги. Г-н Хаджихристев, след това г-н Караджов. 
КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: И на комисията, когато участвах, аз гласувах „въздържал 
се“ за продажбата на този имот. Имам обаче въпрос. Там ми беше отговорено, че един 

път е предложен този имот, не се е появил инвеститор, а до колкото си спомням, ние на 
общинска сесия за този имот гласувахме „против“ да се продава. Какво се измени от 
тогава? Какви нови обстоятелства настъпиха, за да се предлага отново за гласуване на 
Общински съвет? 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Един път е имало решение за продажба, минало през 
Общински съвет, на по-висока цена – 128 хиляди лева. И не бе намерен купувач. Сега 
цената е по-ниска. Може да се намери купувач. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Г-н Караджов. 
АНАСТАС КАРАДЖОВ: Така, както е написана докладната и от това, което чуваме от 
кмета, в докладната пише при постъпило инвестиционно намерение, а той пред нас 
съобщава, че ако се намери купувач. Последно има ли инвестиционно намерение или 

чакаме купувач? 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Купувач има само когато е дал оферта и е спечелил търга. 
Тогава има купувач. 
(Анастас Караджов, от място: А има ли инвестиционно намерение?) 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Жълтото да е добре, нали? Жълтичкото. Има търг, който ще 
бъде обявен. Яви се, ако искаш, наддавайте! Затова е хубаво да се знае, че няма как да 
мине без Общински съвет и без конкурс или търг. Така че цената, която ще се 
постигне, това е справедливата цена. Да се надяваме, че ще има много купувачи и че 
бъде постигната цена. Така че нищо друго няма как да коментираме. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Реплика, г-н Караджов. След това г-н Топов. 
АНАСТАС КАРАДЖОВ: Предполагам, че кметът е разсеян от други събития, които се 
случват, но не ми разбра въпроса, може би. Искам да попитам има ли постъпили 

инвестиционни намерения или не, за конкретния обект? Няма нужда да се явявам. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Няма постъпили инвестиционни намерения. 
(Анастас Караджов, от място: Защо пише в докладната, че има?) 

(Мариана Цекова, от място: Писмени – не.) 
(Анастас Караджов, от място: А, писмени.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Г-н Топов, ще вземате ли думата или не? 

ФИЛИП ТОПОВ: Проработи. Колеги, аз по тази докладна записка ще гласувам 

категорично „против“ и ще ви кажа защо. Тя се внася за пореден път без да има 
обосновка защо. На мен не ми е ясно какъв е този апетит, извинявайте за израза, към 

това прекрасно местенце, зелена площ. Обърнете колеги внимание къде е разположен 
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този имот. Вижте го на скицата къде е. Идеалният стар център. Прав е колегата 
Караджов. Ние трябва да знаем какво ще се строи там. Задължително трябва да знаем. 

Сега няма да навлизам в подробности, че има купувач, няма купувач. Предлагам 

конкретно предложение. Явно, че Общината е изпаднала във финансов колапс, щом е 
започнала да разпродава всичко, да разпродава гаражи, жилища, ПУП-ове и прочие, и 

прочие. Но това място е много, много атрактивно. Това място е дето се вика знаково за 
стария център. Предложете го това на едно публично обществено обсъждане, хората да 
изразят становище съгласни ли са да се строи там нещо, първо. И второ, ако са 
съгласни, какво да се направи там? Така. Колкото и да ви е смешно, колеги, аз съм 

убеден, че тези 109 хиляди като влезнат в Общината, само за 24 часа ще изчезнат. 
Както изчезнаха 10-те милиона облигационен заем. Разбирате ли? Каквото и да ме 
убеждавате, не сте толкова убедителни, че да ме накарате да променя мнението си. 

Вашата практика, извинявайте, налага точно една такава позиция. И понеже сме… 

изказвам се…, и понеже сме в една афера „Божурище“, не знам кмета какъв е и що е, 
но всички казват „Щом Общинският съвет е взел решение, той не носи никаква 
отговорност“. Аз, уважаеми колеги, не мога да се съглася, че щом Общинският съвет 
взема решение, може да се разпродава всичко, без да се знае какво ще се строи там. 

Представете си утре турят едни червени фенери там. Аз съм против. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Обясни му, че пак ще мине през Общински съвет. То няма 
строеж тука. Обяснимо.  
МАРИАНА ЦЕКОВА: Ако позволите, подробният устройствен план е влязъл в сила 
още 2010 година, както обясних. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Обясни му. 
МАРИАНА ЦЕКОВА: 2010 година, когато започва Общината да изгражда първата 
градска среда. Значи при нас има приемственост. Ние приемаме от предходни 

ръководещи общината. Нещо, което е свършено, то е добре свършено. Те го започнаха, 
ние го довършихме. В матрицата на този поземлен имот, урегулиран поземлен имот, е 
написано какви са параметрите и какво е възможно да се строи там. Несериозно е да се 
каже, че „Какво ще се строи там?“ Какво би се построило, ако съдия-изпълнителката, 
не безизвестната, го продаде? Така, както уважаеми дами и господа общински 

съветници, преди известно време вие не ни разрешихте да продадем имота, който се 
намираше под хотел „Смолян“ и съдия-изпълнителката го продаде на 5 пъти по-ниска 
цена. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Г-жа Цекова, благодаря ви! Благодаря ви! 

МАРИАНА ЦЕКОВА: Но матриците са за всички, г-н Топов. Вие сте уважаван от мен 

адвокат и от всички седящи тук, вярвам. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Точно това нищо не пречи и сигнал да пусне. 
(Филип Топов, от място: Не мога да не взема отношение.) 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Да пусне един сигнал до КОНПИ. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Момент, момент. Г-н Топов, ще ви дам думата, но преди това има 
реплика на вашето. 
ФИЛИП ТОПОВ: А, реплика към мен. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Да, да. 
СТОЯН ИВАНОВ: Уважаеми колеги, уважаеми г-н Топов. По отношение на тази 

оценка, която дадохте за финансов колапс. Ето ги отчетите. Специално, без да знам, че 
ще има такава реплика, съм се подготвил. Към 30 април 2019-та година… 
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ФИЛИП ТОПОВ: Да не ми подслушвате телефона? 

СТОЯН ИВАНОВ: Към 30 април 2019 година. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Дай един сигнал, бе! Напиши му един сигнал. 
СТОЯН ИВАНОВ: Говорим за оценката финансов колапс. Говоря, говоря. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Има реплика две минути, мога да му отнема думата. 
СТОЯН ИВАНОВ: 2017 година събрани местни приходи към 30 април – 4 милиона. 
2018 година събрани местни приходи към 30 април – 4 250 000 лв., 2019 година към 30 

април събрани местни приходи – 4 500 000 лв. Тоест всяка година с 250 хиляди лева 
повече. Това е най-високият местен приход, събиран към 30 април. Твърдя, че Община 
Смолян е в много добро финансово положение към 30 април 2019 година и ви 

изкоментирах цифрите. А по отношение на продажбата, последна точка много добре 
знаете, че ще приемем правилник за еднократни помощи за новородени и осиновени 

деца. Там ще ни са необходими около 200 хиляди лева, така че всеки приход продажба 
на земи и активи е добре дошъл. Към 30 април 2019 година са 2 пъти по-високи 

продажбите на земи и активи, в сравнение с миналата година, но все пак са много 
далече от това, което сме планирали в бюджета. Така че всяко едно предложение за 
продажба трябва да се приема, защото тази дупка от 200 хиляди лева, която ще зейне 
при приемане на правилника, ние трябва да я покриваме от някъде. Благодаря! 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Г-н Топов. 
(Михаил Генчев, от място: Това няма нищо общо, приятелю, ама както и да е!) 
ФИЛИП ТОПОВ: Колеги, въобще нямам намерение да отговарям нито на г-жа Цекова, 
нито на г-н Иванов. Предложих конкретно рационално предложение. Да го качим на 
сайта този имот на Общината, да потърсим общественото мнение съгласни ли са 
хората на Смолян той да бъде продаван. Въобще дали да бъде продаван? И после 
евентуално, ако са съгласни да бъде продаван, какво биха желали на това място да се 
строи. Нищо повече, какво толкова. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Г-н Караджов. 
АНАСТАС КАРАДЖОВ: Позволявам си да взема реплика на г-н Иванов, уважавания 
от мен. Просто малко си противоречи в изказването. Твърди, че Община Смолян е в 
цветущо финансово състояние, а в същия момент целим да продадем един имот, за да 
изплащаме помощи за децата. Опазил ни горният това да се случва, от там да търсим 

пари за децата! 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Това е дуплика, г-н Иванов. Заповядайте! 
СТОЯН ИВАНОВ: Търсим пари, защото приемайки правилата, ние трябва да плащаме 
на децата, новородените деца. Това не е заложено в бюджета, както казах, 200 000 лева. 
Търсим начини. Без да ги намерим тези начини, няма как да плащаме. Или трябва да 
отрежем други и други разходи. А по отношение на финансовото състояние, мисля, че 
бях достатъчно убедителен с цифрите. Най-високата събираемост от 2011 година насам 

е в момента към 30 април 2019 година. 
(Михаил Генчев, от място: От там ще вземем парите за децата.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Други изказвания имате ли, колеги? И мнения? Не виждам. 

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

ДАНЧО КИРЯКОВ: Прекратяваме разискванията, колеги! Поименно гласуване. 
 

Поименно гласуване на проекта за решение по т. 30 от дневния ред: 
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1. Анастас Караджов   – „против“ 

2. Ангел Безергянов    – „за“ 

3. Анита Чолакова   – „за“ 

4. Валентин Кюлхански    – „въздържал се“ 

5. Валентин Цолов    – „против“ 

6. Данчо Киряков    – „за“ 

7. Димитър Кръстанов    – „въздържал се“ 

8. Димитър Николов    – „за“ 

9. Екатерина Гаджева   – „за“ 

10. Елисавета Лободова    – „въздържала се“ 

11. Ивайло Халваджиев    – „за“ 

12. Иван Пищалов     – „против“ 

13. Илия Томов     – „въздържал се“ 

14. Кирил Хаджихристев   – „против“ 

15. Коста Начев     – „въздържал се“ 

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

18. Мария Семерджиева    – „за“ 

19. Марияна Методиева    – отсъства 
20. Милен Журналов    – отсъства 
21. Милен Пачелиев    – отсъства 
22. Михаил Генчев    – „против“ 

23. Петър Мирчев     – „за“ 

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

26. Стефан Сабрутев    – отсъства 
27. Стоян Иванов     – „за“ 

28. Филип Топов     – „против“ 

29. Юлия Кисьова     – отсъства 
 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Моля, обявете резултата. 
(Мариана Иванова: 11 „за“, 6 „против“, 5 „въздържали се“.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: С 11 гласа „за“, докладната записка не се приема. 
 

              Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на Кмета на 
Община Смолян – НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ, на основание чл.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/. 
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ДАНЧО КИРЯКОВ: Колеги, ако искате и почивка да направим – 20-30 минути, ако 
искате да продължаваме. 
(Михаил Генчев, от място: Давай, давай!) 

 

ПО ТРИДЕСЕТ И ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Сключване на 

предварителен договор по реда на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ за УПИ VII – 

озеленяване,  част от УПИ VI-126 и улична регулация по плана на с. Могилица, 

общ. Смолян. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Следваща докладна записка. Сключване на предварителен договор 
по реда на чл. 15, с. Могилица. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Няма какво да добавя. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Имате думата, колеги. Г-н Хаджихристев. 
КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: Специално по тази точка в комисията зададох доста 
въпрос и се учудих за какво става въпрос. Тук са реализирани едни строителства върху 
улична регулация и зелена площ от бивш кмет на с. Могилица. Продаден е имота от 
частен съдебен изпълнител и сега ние ще се опитаме пак отново след неосъществен 

контрол, след незаконно строителство да узаконяваме нещо, така че аз ще гласувам 

„против“. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Други изказвания, колеги? Г-н Топов. 
ФИЛИП ТОПОВ: Колеги, също ще гласувам „против“. Това ми прилича малко на 
докладната записка за Дълбокото дере, когато от един общ имот отцепвахме 
определени квадратни метри, пришивахме ги, извинявайте за израза, прибавяхме ги 

към допълнителни ПУП-ове. Цялата тази история, както е направена, не дава 
достатъчно основание първо да смятаме, че за Общината са отпаднали нуждите, 
необходимостта от тези части от имот, особено за тази улична регулация. Бихме 
поставили хората, които се надяват на тази улица, макар и да не е реализирана, след 
време да бъде спрян достъпа. Имаме и такъв опит в Момчиловци и т. н. Поради което 
аз лично ще гласувам „против“. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Може би г-н Генчев да вземе отношение защо улична 
регулация, кога и какво се е случило. Защото критикувате, че Общината е продала. 
Може би г-н Генчев да обясни. 

(Михаил Генчев, от място: Защо трябва аз да обяснявам?) 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Защото сте били заместник-кмет, когато се е случило това. 
Когато се е случвало това, сте били заместник-кмет. 
(Михаил Генчев, от място: Кога и какво се е случило?) 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: За Могилица, Мариана. 
(Михаил Генчев, от място: Някой ще обясни  ли?) 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Ето, г-жа Цекова ще обясни. 

(Михаил Генчев, от място: Има издадено разрешение за строеж, построила се е 
къща. Момче, което я е наследило, къщата се продава на следващ купувач. Какво като 
съм тука?) 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Чувате, че атакуват Община Смолян какво е правила. Да стане 
ясно кога е правено, какво е правено. 
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(Михаил Генчев, от място: Питахте ли за какво става въпрос? За едно ъгълче там, за 

една запустяла земя, която никой никога няма да я използва за нищо. Ние сега се 
хващаме тука за…) 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Чухте, че критикуват Общината. 
(Михаил Генчев, от място: Чух много добре. Отговорих на критиката. Всичко е 
направено законно. Който го е правил, да си отговаря. Има експертни съвети, има 
всичко.) 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Така е. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Други мнения, колеги? Има ли желаещи за изказване?  

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Има критика, че Общината е продала улица. Чухте 
изказването. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Не виждам. Предлагам прекратяване на разискванията.  
(Филип Топов, от място: Злоупотребява г-н кмета с това, което… Извинявайте! 
Една реплика.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Заповядайте! Аз ви питах има ли желаещи за изказване. 
ФИЛИП ТОПОВ: Извинявайте! Не се изказвам, само реплика. Вие, г-н кмете, казахте, 
че никога не лъжете в една предизборна среща. Аз преди малко не съм казал, не съм 

обвинил, че продавате улици и прочие. Казвам, че от един общ имот се отделят 
определени парчета, извинявайте за израза… 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Аз не казах, че вие сте го казали. 

ФИЛИП ТОПОВ: В единия момент еди-колко си квадрата, другия еди-какво си, 

другото улица и т. н., за използване за улица. И да бъдем абсолютно коректни, какво 
пишете в самата докладна записка. „За жилищни нужди и стаи за гости“. Това няма да 
го коментирам. „И няма да се използва като улица“. Това казвам, че няма да се 
използва. Ами защо? За в бъдеще може да се използва, разбирате ли? 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Аз не казах, че вие сте обвинили. Този микрофон, уморихте го 
от бой този микрофон, г-н Топов! Всеки път по един шамар на микрофона. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Дайте разяснения, г-жа Цекова. 
МАРИАНА ЦЕКОВА: Ако позволите, отново. На всички комисии в понеделник 
обясних за какво става въпрос. Значи има изградени, както искате така ме разбирайте, 
купувачът е купил имот. За да може всичко това да стане действителност, тази улица 
не е разкрита. Знаете много добре, че улица, която не е разкрита 10 години след 

приемане на плана, трябва наново да тръгне цялата процедура. Затова ви написахме 
тази докладна, с която ви молим да вземете такова решение. Ваше е правото дали ще го 

вземете или не. Мисля, че няма нужда да търсим вината. Дали днес, дали в годините 
назад, се е случило. Винаги се случват такива грешки. Възможно е и предходният 
инвеститор да е направил при изграждането на подпорните стени и всичко в това УПИ. 

Но вие ще решите. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Г-н Кръстанов. 
МАРИАНА ЦЕКОВА: Мисля, че няма нужда да си крием истината. По-добре истината 
да е явна, от колкото… И на микрофон да си я кажем. Нали така? 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви, г-н председателю! Уважаеми г-н кмете, 
уважаеми колеги! И на Соломон сигурно не му е било лесно на времето, за да взема 
соломоновски решения и толкова векове да помним, че има и такива решения. Този 

въпрос, ако не го решим сега, ще продължава да стои нерешен много време напред, 

докато стане ясно, че това е начина, да бъде решен. Днес, след година или след пет 
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години. От гледна точка на реализацията на отделни ситуации и правното им 

изчистване като цяло, ако не този Общински съвет, следващият трябва да го обсъди. Аз 
ви призовавам да подкрепим проекта за решение. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Не виждам други желаещи за изказване. Предлагам прекратяване 
на разискванията. Който е „за“, моля да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 20, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: С 20 „за“ прекратяваме разискванията. Поименно гласуване, 
колеги. 

 

Поименно гласуване на проекта за решение по т. 31 от дневния ред: 
 

1. Анастас Караджов   – „за“ 

2. Ангел Безергянов    – „за“ 

3. Анита Чолакова   – „за“ 

4. Валентин Кюлхански    – „за“ 

5. Валентин Цолов    – „за“ 

6. Данчо Киряков    – „за“ 

7. Димитър Кръстанов    – „за“ 

8. Димитър Николов    – „за“ 

9. Екатерина Гаджева   – „за“ 

10. Елисавета Лободова    – „за“ 

11. Ивайло Халваджиев    – „за“ 

12. Иван Пищалов     – „за“ 

13. Илия Томов     – „за“ 

14. Кирил Хаджихристев   – „против“ 

15. Коста Начев     – „въздържал се“ 

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

18. Мария Семерджиева    – „за“ 

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

22. Михаил Генчев    – „за“ 

23. Петър Мирчев     – „за“ 

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

26. Стефан Сабрутев    – „за“ 

27. Стоян Иванов     – „за“ 

28. Филип Топов     – „против“ 

29. Юлия Кисьова     – отсъства 
 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Моля, обявете резултата. 
(Мариана Иванова: 21 „за“, 2 „против“ и 1 „въздържал се“.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: С 21 „за“, докладната записка се приема. 
 

              Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на Кмета на 
Община Смолян – НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ, на основание чл. 21, ал. 1, 
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т. 8 и ал. 2, чл. 27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация чл. 6, ал. 1, ал. 3 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 – УПИ VII – озеленяване с площ 73,54 кв.м., актуван 

с Акт за публична общинска собственост № 1226/05.2019 г. и 122,39 кв.м. от улична 
регулация, съгласно представено частично изменение на подробен устройствен план за  
Урегулиран поземлен имот VI-125, кв.9 по плана на с. Могилица, общ. Смолян.  

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

общинска собственост за 2019 година приета с Решение № 1021/30.01.2017 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 14,91 кв.м. от УПИ 

VI-126 с площ 620кв.м. кв. 14 по плана на с. Могилица, общ. Смолян, актуван с Акт за 
частна общинска собственост № 1971/08.05.2019 г., УПИ VII – озеленяване с площ 

73,54 кв.м., актуван с Акт за публична общинска собственост № 1226/05.2019 г. и 122,39 

кв.м. от улична регулация  
3. Дава съгласие за сключване на предварителен договор с П. И. Г. 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 

П. И. Г. за продажба на 14,91 кв.м. от УПИ VI-126 с площ 620кв.м. кв. 14 по плана на с. 
Могилица, общ. Смолян, актуван с Акт за частна общинска собственост № 

1971/08.05.2019 г. на пазарна стойност 104,00 (сто и четири лева)  лева, без ДДС, УПИ 

VII – озеленяване с площ 73,54 кв.м., публична общинска собственост, актуван с Акт за 
публична общинска собственост № 1969/24.04.2019 год., на пазарна стойност 515,00 

(петстотин и петнадесет лева)  лева, без ДДС и 122,39 кв.м. от улична регулация на 
пазарна от 857,00 (осемстотин петдесет и седем лева) лева, без ДДС. 

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

плащане на цената, да сключи окончателен договор. 
 

 (Филип Топов, от място: Няма 23-ма съветника.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Влезнаха, г-н Топов. 
(Стефан Сабрутев, от място: Процедура.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Процедура, г-н Сабрутев. 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Моля за половин час почивка от името на нашата група. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: 30 минути почивка. 
 

* * * * * 

(След почивката:) 
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ДАНЧО КИРЯКОВ: Уважаеми колеги, почивката свърши. Моля, проверка на кворума. 
(Мариана Иванова: 21 общински съветници.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: 21 съветника. Може да започнем работа. 
 

ПО ТРИДЕСЕТ И ВТОРА 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 67653.9266.525, част от поземлен имот с идентификатор 

67653.926.361, част от поземлен имот с идентификатор 67653.9266.295 по 

кадастралната карта на гр. Смолян. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

ДАНЧО КИРЯКОВ: На дневен ред е докладна № 32. Сключване на предварителен 

договор по реда на чл. 15. Г-н кмете, имате думата. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ:  Няма какво да добавя, г-н председател. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Заповядайте, колеги! Имате думата. Не виждам желаещи. 

Предлагам прекратяване на разискванията. Който е „за“, моля да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 21, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Поименно гласуване, колеги. 

 

Поименно гласуване на проекта за решение по т. 32 от дневния ред: 
 

1. Анастас Караджов   – „за“ 

2. Ангел Безергянов    – „за“ 

3. Анита Чолакова   – „за“ 

4. Валентин Кюлхански    – отсъства 
5. Валентин Цолов    – отсъства 
6. Данчо Киряков    – „за“ 

7. Димитър Кръстанов    – „за“ 

8. Димитър Николов    – „за“ 

9. Екатерина Гаджева   – „за“ 

10. Елисавета Лободова    – „за“ 

11. Ивайло Халваджиев    – „за“ 

12. Иван Пищалов     – „за“ 

13. Илия Томов     – не гласува 
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    – отсъства 
23. Петър Мирчев     – „за“ 

24. Салих Аршински    – „за“ 

25. Славка Каменова    – „за“ 

26. Стефан Сабрутев    – отсъства 
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27. Стоян Иванов     – „за“ 

28. Филип Топов     – „въздържал се“ 

29. Юлия Кисьова     – отсъства 
 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Моля, обявете резултата. 
(Мариана Иванова: 21 „за“, 1 „въздържал се“, без „против“.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: С 21 „за“, докладната записка се приема. 
 

                 Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на Кмета 
на Община Смолян – НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ, на основание чл. 21, 

ал. 1, т. 8 и ал. 2 и чл. 27, ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, чл. 8, ал. 9, чл. 35, ал. 4, т. 2 и чл. 41, ал.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. Допълва Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – 

общинска собственост за 2019 година приета с Решение № 1021/30.01.2017 

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 19 кв.м. от поземлен имот с идентификатор 67653.926.525 с площ 

1763.00 кв.м. начин на трайно ползване: за друг вид озеленени площи, трайно 
предназначение на територията: урбанизирана, при граници: 67653.923.574, 

67653.926.465, 67653.923.361, кв. 106 по плана на гр. Смолян, актуван с Акт за 
частна общинска собственост № 1968/24.04.2019 год., 912 кв.м. от поземлен имот 
с идентификатор 67653.923.361  с площ 2040.00 кв.м. начин на трайно ползване: 
за друг вид озеленени площи, трайно предназначение на територията: 
урбанизирана, при граници:  67653.923.286, 67653.923.293, 67653.923.290, кв. 106 

по плана на гр. Смолян, актуван с Акт за частна общинска собственост № 

1969/24.04.2019 год. и 239 кв.м. от поземлен имот с идентификатор 67653.926.295 

с площ от 3733.00 кв.м. с начин на трайно ползване: нико застрояване (до 10 m), 

трайно предназначение на територията: урбанизирана, при граници: 

67653.923.574, 67653.923.361, 67653.926.465, кв. 106 по плана на гр. Смолян, 

актуван с Акт за частна общинска собственост № 1970/24.04.2019 год. 

2. Дава съгласие за сключване на предварителен договор с АВТО ВЕН 

ООД по реда на чл. 15, ал. 3, и ал. 5 от Закона за устройства на територията. 
3. Упълномощава Кмета на Община Смолян да сключи предварителен 

договор АВТО ВЕН ООД за продажба на 19 кв.м. от поземлен имот с 
идентификатор 67653.926.525 с площ 1763.00 кв.м. начин на трайно ползване: за 
друг вид озеленени площи, трайно предназначение на територията: урбанизирана, 
при граници: 67653.923.574, 67653.926.465, 67653.923.361, кв. 106 по плана на гр. 
Смолян, актуван с Акт за частна общинска собственост № 1968/24.04.2019 год., 



Протокол № 51/30.05.2019 г.  

  

78 

 

на пазарна стойност 912,00 (деветстотин и дванадесет лева) лева, без ДДС, 912 

кв.м. от поземлен имот с идентификатор 67653.923.361  с площ 2040.00 кв.м. 

начин на трайно ползване: за друг вид озеленени площи, трайно предназначение 
на територията: урбанизирана, при граници:  67653.923.286, 67653.923.293, 

67653.923.290, кв. 106 по плана на гр. Смолян, актуван с Акт за частна общинска 
собственост № 1969/24.04.2019 год., на пазарна стойност 43776,00 (четиридесет 

и три хиляди седемстотин седемдесет и шест лева) лева, без ДДС. и 239 кв.м. 

от поземлен имот с идентификатор 67653.926.295 с площ от 3733.00 кв.м. с начин 

на трайно ползване: нико застрояване (до 10 m), трайно предназначение на 
територията: урбанизирана, при граници: 67653.923.574, 67653.923.361, 

67653.926.465, кв. 106 по плана на гр. Смолян, актуван с Акт за частна общинска 
собственост № 1970/24.04.2019 год. на пазарна от 11472,00 (единадесет хиляди 

четиристотин седемдесет и два лева) лева, без ДДС. 

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

плащане на цената, да сключи окончателен договор. 

 

ПО ТРИДЕСЕТ И ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Изкупуване на 

недвижими поземлен имот с идентификатор 67653.926.441 по кадастралната карта 

на гр. Смолян на основание чл.199 от ЗУТ във връзка с чл.33 от ЗС (ул. Трета). 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Продължаваме напред. 33-та точка – изкупуване на недвижим 

имот. Г-н кмете, ул. „Трета“. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Няма какво да добавя. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Колеги, имате думата. Не виждам. А, г-н Топов. 
ФИЛИП ТОПОВ: Въпрос. Защо само от тези хора фактически се иска изкупуване. Има 
ли засегнати и други собственици по трасето, където ще минава главна пътна 
комуникация – Смолян и евентуално, ако се приеме да бъдат изкупени тези техни 

поземлени имоти, от къде ще бъдат осигурени парите за това изкупуване? До колкото 
разбирам, по това протежение на главна пътна комуникация – Смолян има и други 

засегнати имоти. Каква е политиката на Общината по отношение на обезщетяването на 
засегнатите граждани? Дали трябва да чакаме те да дойдат да ни молят да им изкупим 

засегнатите имоти или се предприемат някакви предварителни действия за 
установяване, търсене на контакти с тези хора? Да не се случи така, както се случи с 
околовръстния път на София, когато беше възпрепятствано изпълнението поради 

запъване, извинявайте за израза, на определени собственици и търсене на по-високи 

цени? Просто малко повече информация. По какъв начин се установяват или са 
установени, или ще бъдат установени всички засегнати собственици на имоти? Те 
самите ли трябва да кандидатстват, извинявайте за израза, не е точен, за това 
изкупуване или ние ще ги установяваме? И евентуално от къде ще бъдат осигурени 

парите? Дали това обаче, свършвам, това е задължение на Общината или примерно на 
държавата, АПИ и други институции? Защото ако това е държавно задължение, мисля 
че няма как да изкупуваме земи за главна пътна комуникация, извинявам се, че не съм 

наясно по този въпрос. Дали тя е държавна собственост, дали тя ще е държавна пътна 
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мрежа, дали ще бъде общинска и т. н.? Във връзка с тази яснота, моля за малко 
допълнителна информация. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ:  Пътят е държавен. Технологията е винаги така, че Общината 
изкупува. Ангажимент на Общината е да обезщети собствениците и да изкупи имотите. 
Така че, когато е готова документацията, ние ги търсим, изкупуваме, за да може да 
бъде продължена главна пътна комуникация. Така че не е така, но винаги е било така и 

това, което довършихме преди две години, пак Общината изкупи имотите. Ангажимент 
на Общината е да свърши тази работа, а пътят е държавен. Генчев каза, че не е така, 
нека да каже как е. 
(Михаил Генчев, от място: По закон не е така, пък не знам вие как го правите.) 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Ами дайте сигнал в Прокуратурата, щом нарушаваме закона. 
(Михаил Генчев, от място: Абе, Кольо, не ни провокирай!) 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: И преди е било така. Какво те провокирам? Сега нали 

довършихме едната част? Изкупи я Общината. В договорът с АПИ пишеше, че е 
Общината. И в Чепеларе пишеше, че общината изкупува за околовръстното. Това е 
било винаги така. Общината има ангажимент да осигури трасето, държавата да го 
построи. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Други мнения, въпроси? 

(Филип Топов, от място: Ако позволите. А средствата?) 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: От общинския бюджет. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Други изказвания има ли? Не виждам. Който е съгласен да 
прекратим разискванията, моля да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 25, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: С 25 гласа прекратяваме разискванията. Поименно гласуване, 
колеги. 

 

Поименно гласуване на проекта за решение по т. 33 от дневния ред: 
 

1. Анастас Караджов   – „за“ 

2. Ангел Безергянов    – „за“ 

3. Анита Чолакова   – „за“ 

4. Валентин Кюлхански    – „за“ 

5. Валентин Цолов    – „за“ 

6. Данчо Киряков    – „за“ 

7. Димитър Кръстанов    – „за“ 

8. Димитър Николов    – „за“ 

9. Екатерина Гаджева   – „за“ 

10. Елисавета Лободова    – „за“ 

11. Ивайло Халваджиев    – „за“ 

12. Иван Пищалов     – „за“ 

13. Илия Томов     – „за“ 

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

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

18. Мария Семерджиева    – „за“ 

19. Марияна Методиева    – „въздържала се“ 
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20. Милен Журналов    – „за“ 

21. Милен Пачелиев    – „за“ 

22. Михаил Генчев    – „за“ 

23. Петър Мирчев     – „за“ 

24. Салих Аршински    – „за“ 

25. Славка Каменова    – „за“ 

26. Стефан Сабрутев    – отсъства 
27. Стоян Иванов     – „за“ 

28. Филип Топов     – „въздържала се“ 

29. Юлия Кисьова     – отсъства 
 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Моля, обявете резултата. 
(Мариана Иванова: 23 „за“, 2 „въздържали се“, без „против“.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ:  С 23 гласа „за“, докладната записка и решенията се приемат. 
Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на Кмета на 
Община Смолян – НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ, на основание чл.21, ал.1 

т.8 и 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 
идентификатор 67653.926.441 целия с площ 2416 (две хиляди четиристотин и 

шестнадесет) 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 № 300-5-

66/11.10.2004 год. на ИД на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, при 

граници: п.и. 67653.926.335,  п.и. 67653.926.106, п. и. 67653.926.110, 

67653.926.109, 67653.926.450, 67653.926.436, 67653.926.333 предвиден за 
изграждане на „ГЛАВНА ПЪТНА КОМУНИКАЦИЯ- СМОЛЯН“ за сумата от 
41072,00 (четиридесет и една хиляди седемдесет и два) лева, собственост на М. 

Й.Р., Р.И.Р., Ш.Н.К., Н.П.П., Ф.Г.Х., С.Х.Г., Д.Х.Х. 

      2. Упълномощава Кмета на Община Смолян да сключи договор за 
изкупуване на поземлен имот с идентификатор идентификатор 67653.926.441 

целия с площ 2416 (две хиляди четиристотин и шестнадесет) 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 № 300-5-66/11.10.2004 год. на ИД на Агенцията 
по геодезия, картография и кадастър, при граници: п.и. 67653.926.335,  п.и. 

67653.926.106, п. и. 67653.926.110, 67653.926.109, 67653.926.450, 67653.926.436, 

67653.926.333, предвиден за изграждане на „ГЛАВНА ПЪТНА 

КОМУНИКАЦИЯ- СМОЛЯН“ за сумата от 41072,00 (четиридесет и една хиляди 
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седемдесет и два) лева, собственост на М.Й.Р., Р.И.Р., Ш.Н.К., Н.П.П., Ф. Г. Х., 

С. Х.Г., Д.Х.Х.  

 

ПО ТРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Изкупуване на 

недвижим имот с идентификатор 67653.923.221.1 по кадастралната карта на гр. 

Смолян, кв. Устово на основание чл.66, ал. 1 във връзка с чл. 33 от ЗС. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

ДАНЧО КИРЯКОВ: 34-та точка, следваща. Отново изкупуване на недвижим имот в кв. 
Устово. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Разликата е тази, че тука този имот не е необходим за 
нуждите на Община Смолян, затова предлагам да бъде отказано изкупуването. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Имате думата, колеги. Не виждам желаещи. Предлагам да 
прекратим разискванията. Който е „за“, моля да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 26, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: С 26 „за“ прекратяваме разискванията. Който е съгласен с 
докладната записка и решенията, моля да гласува, поименно. 
 

Поименно гласуване на проекта за решение по т. 34 от дневния ред: 
 

1. Анастас Караджов   – „за“ 

2. Ангел Безергянов    – „за“ 

3. Анита Чолакова   – „за“ 

4. Валентин Кюлхански    – „за“ 

5. Валентин Цолов    – „за“ 

6. Данчо Киряков    – „за“ 

7. Димитър Кръстанов    – „за“ 

8. Димитър Николов    – „за“ 

9. Екатерина Гаджева   – „за“ 

10. Елисавета Лободова    – „за“ 

11. Ивайло Халваджиев    – „за“ 

12. Иван Пищалов     – „за“ 

13. Илия Томов     – „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    – „за“ 

26. Стефан Сабрутев    – „за“ 
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27. Стоян Иванов     – „за“ 

28. Филип Топов     – „за“ 

29. Юлия Кисьова     – отсъства 
 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Моля, обявете резултата. 
(Мариана Иванова: 27 „за“, без „против“ и „въздържали се“.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: С 27 гласа „за“, докладната записка се приема и нейните решения. 
 

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

ал. 2, чл. 27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местна администрация, чл. 8, 

ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.66, ал. 1 във връзка с чл. 33 от Закона за 
собствеността, 

 

Р Е Ш И: 

 

       1. Не дава съгласие, да бъдe изкупена сграда с идентификатор 
67653.923.221.1 със застроена площ 77 (седемдесет и седем) кв.м., с предназначение: 
складова база, склад; при граници: 67653.923.221 и 67653.923.167, по кадастралната 
карта на гр. Смолян, одобрена със Заповед №300-5-26/28.04.2004 г. на ИД на Агенцията 
по геодезия, картография и кадастър, видно от скица на сграда № 15-393300-29.03.2018 

год., УПИ ХІІ, кв. 6 по плана на гр. Смолян, кв. Устово на цена 25 000 (двадесет и пет 

хиляди) лева, собственост на  В.А.М. 

      2. Упълномощава Кмета на Община Смолян да издаде необходимия за целта 
документ / писмен отказ/, удостоверяващ несъгласието на Общински съвет за 
изкупуване на сграда с идентификатор 67653.923.221.1 със застроена площ 77 

(седемдесет и седем) кв.м., с предназначение: складова база, склад; при граници: 

67653.923.221 и 67653.923.167, по кадастралната карта на гр. Смолян, одобрена със 
Заповед №300-5-26/28.04.2004 г. на ИД на Агенцията по геодезия, картография и 

кадастър, видно от скица на сграда № 15-393300-29.03.2018 год., УПИ ХІІ, кв. 6 по 
плана на гр. Смолян, кв. Устово на цена 25 000 (двадесет и пет хиляди) лева, 

собственост на  В.А.М. 

 

ПО ТРИДЕСЕТ И ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Изкупуване на недвижими 

имоти с идентификатори 69345.101.163.1 и 69345.101.163.2 по кадастралната карта 

на с. Стойките, общ. Смолян на основание чл.66, ал. 1 във връзка с чл. 33 от ЗС. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

ДАНЧО КИРЯКОВ: 35-та точка от дневния ред. Изкупуване на недвижими имоти в с. 
Стойките.  
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Отново предлагам да се откаже. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Имате думата, колеги. Предложението е за отказ. Не виждам 

желаещи. Предлагам прекратяване на разискванията. Който е „за“, моля да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 27, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Прекратяваме разискванията с 27 гласа. Поименно гласуване. 
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Поименно гласуване на проекта за решение по т. 35 от дневния ред: 
 

1. Анастас Караджов   – „за“ 

2. Ангел Безергянов    – „за“ 

3. Анита Чолакова   – „за“ 

4. Валентин Кюлхански    – „за“ 

5. Валентин Цолов    – „за“ 

6. Данчо Киряков    – „за“ 

7. Димитър Кръстанов    – „за“ 

8. Димитър Николов    – „за“ 

9. Екатерина Гаджева   – „за“ 

10. Елисавета Лободова    – „за“ 

11. Ивайло Халваджиев    – „за“ 

12. Иван Пищалов     – „за“ 

13. Илия Томов     – „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    – „за“ 

26. Стефан Сабрутев    – „за“ 

27. Стоян Иванов     – „за“ 

28. Филип Топов     – „за“ 

29. Юлия Кисьова     – отсъства 
 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Моля, обявете резултата. 
(Мариана Иванова: 27 „за“, без „против“ и „въздържали се“.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: 27 гласа „за“, докладната записка и решенията се приемат. 
 

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

ал. 2, чл. 27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местна администрация, чл. 8, 

ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.66, ал. 1 във връзка с чл. 33 от Закона за 
собствеността, 

 

Р Е Ш И: 
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1. Не дава съгласие, да бъдат изкупени сграда с идентификатор 
69345.101.163.1 със застроена площ 36 (тридесет и шест) кв.м. на 2 етажа, 
предназначение: вилна сграда - еднофамилна и сграда с идентификатор 
69345.101.163.2 със застроена площ 13 (тринадесет) кв.м., на 1 етаж, с 
предназначение: постройка на допълващото застрояване, разположени в поземлен 

имот с идентификатор 69345.101.163, при граници: 69345.101.162, 69345.101.164, 

69345.101.225 и 69345.101.350 по кадастралната карта на с. Стойките, община 
Смолян, одобрена със Заповед № РД-18-8/16.02.2006 г. на ИД на Агенцията по 
геодезия, картография и кадастър, видно от скици на сградите № 15-614955-

05.12.2017 год. и № 15-614959-05.12.2017 год., УПИ ХІІІ-101.163, кв. 50 по плана 
на с. Стойките, общ. Смолян на цена 72 000 (седемдесет и две хиляди) лева, 

собственост на  Н.С.Г. и З. С. Г. 

2. Упълномощава Кмета на Община Смолян да издаде необходимия за 
целта документ /писмен отказ/, удостоверяващ несъгласието на Общински съвет 
за изкупуване на сграда с идентификатор 69345.101.163.1 със застроена площ 36 

(тридесет и шест) кв.м., на 2 етажа, предназначение: вилна сграда - еднофамилна 
и сграда с идентификатор 69345.101.163.2 със застроена площ 13 (тринадесет) 
кв.м. на 1 етаж, с предназначение: постройка на допълващото застрояване, 
разположени в поземелен имот с идентификатор 69345.101.163; при граници: 

69345.101.162, 69345.101.164,  69345.101.225 и 69345.101.350 по кадастралната 
карта на с. Стойките, община Смолян, одобрена със Заповед № РД-18-

8/16.02.2006 г. на ИД на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, видно от 
скици на сградите № 15-614955-05.12.2017 год. и № 15-614959-05.12.2017 год., 

УПИ ХІІІ-101.163, кв. 50 по плана на с. Стойките, общ. Смолян на цена 72 000 

(седемдесет и две хиляди) лева, собственост на  Н.С.Г. и З. С. Г. 
 

ПО ТРИДЕСЕТ И ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Възмездно право на  

пристрояване върху поземлен имот с идентификатор 67547.501.1361 – частна 

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

собственост, с. Смилян. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Следваща 36-та точка. Възмездно право на пристрояване, с. 
Смилян. 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“ – 27, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: С 27 „за“ прекратяваме разискванията. Поименно гласуване. 
 

Поименно гласуване на проекта за решение по т. 36 от дневния ред: 
 

1. Анастас Караджов   – „за“ 

2. Ангел Безергянов    – „за“ 

3. Анита Чолакова   – „за“ 
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4. Валентин Кюлхански    – „за“ 

5. Валентин Цолов    – „за“ 

6. Данчо Киряков    – „за“ 

7. Димитър Кръстанов    – „за“ 

8. Димитър Николов    – „за“ 

9. Екатерина Гаджева   – „за“ 

10. Елисавета Лободова    – „за“ 

11. Ивайло Халваджиев    – „за“ 

12. Иван Пищалов     – „за“ 

13. Илия Томов     – „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    – „за“ 

26. Стефан Сабрутев    – „за“ 

27. Стоян Иванов     – „за“ 

28. Филип Топов     – „за“ 

29. Юлия Кисьова     – отсъства 
 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Моля, обявете резултата. 
(Мариана Иванова: 27 „за“, без „против“ и „въздържали се“.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: С 27 „за“, докладната записка и решенията се приемат. 
 

                         Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на 
Кмета на Община Смолян – НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ, на основание 
чл. 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 Смолян в Приложение № 4 – Разпоредителни сделки на 
основание чл. 37 и чл. 38 от Закона за общинската собственост, допълва 60 

(шестдесет) кв.м., на  две нива I ниво-28 кв.м. и II ниво – 32 кв.м. към  сграда с 
идентификатор 67547.501.1361.1 (шест, седем, пет, четири, седем, точка, пет, 
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нула, едно, точка, едно, три, шест,едно, точка, едно), с предназначение 
жилищна сграда – еднофамилна със застроена площ 84 (осемдесет и четири)  

кв.м по кадастралната карта на с. Смилян, одобрена със Заповед № РД-18-

73/16.12.2010 год. на Изпълнителен директор на АГКК, разположена в 
поземлен имот с идентификатор 67547.501.1361 (шест, седем, пет, четири, 

седем, точка, пет, нула, едно, точка, едно, три, шест, едно) с площ от 1129.00 

кв.м. /хиляда сто двадесет и девет кв.м. /с начин на трайно ползване: Ниско 
застрояване (до 10m), трайно предназначение на територията: урбанизирана, 
при граници: 67547.501.34 (шест, седем, пет, четири, седем, точка, пет, нула, 
едно, точка, три, четири), 676547.501.723 (шест, седем, пет, четири, седем, 

точка, пет, нула, едно, точка, седем, две, три), 67547.501.1604 (шест, седем, пет, 
четири, седем, точка, пет, нула, едно, точка, едно, шест, нула, четири) , УПИ I-

19 в кв.7 по плана на с. Смилян, който е частна общинска собственост на 
основание Акт за частна общинска собственост № 1966/03.04.2019 год. вписан 

в ЗС/ПВ под № 122, том II, дело 143/2019 год. 

2. Дава съгласие Община Смолян да учреди възмездно право на 
пристрояване на наследници на И. Ф. Ж. в размер на 60 (шестдесет) кв.м., на  
две нива I ниво-28 кв.м. и II ниво – 32 кв.м. към  сграда с идентификатор 
67547.501.1361.1 (шест, седем, пет, четири, седем, точка, пет, нула, едно, точка, 
едно, три, шест,едно, точка, едно), с предназначение жилищна сграда – 

еднофамилна със застроена площ 84 (осемдесет и четири)  кв.м по 
кадастралната карта на с. Смилян, одобрена със Заповед № РД-18-73/16.12.2010 

год. на Изпълнителен директор на АГКК, разположена в поземлен имот с 
идентификатор 67547.501.1361 (шест, седем, пет, четири, седем, точка, пет, 
нула, едно, точка, едно, три, шест, едно) с площ от 1129.00 кв.м. /хиляда сто 
двадесет и девет кв.м. /с начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10m), 

трайно предназначение на територията : урбанизирана, при граници: 

67547.501.34 (шест, седем, пет, четири, седем, точка, пет, нула, едно, точка, три, 

четири), 676547.501.723 (шест, седем, пет, четири, седем, точка, пет, нула, едно, 
точка, седем, две, три), 67547.501.1604 (шест, седем, пет, четири, седем, точка, 
пет, нула, едно, точка, едно, шест, нула, четири) , УПИ I-19 в кв.7 по плана на с. 
Смилян, който е частна общинска собственост на основание Акт за частна 
общинска собственост № 1966/03.04.2019 год. вписан в ЗС/ПВ под № 122, том 

II, дело 143/2019 год. на стойност 420,00 (четиристотин и двадесет) лева без 

ДДС. 

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

 
 

ПО ТРИДЕСЕТ И СЕДМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Обявяване на общински 

имоти от публична общинска собственост в частна общинска собственост. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
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ДАНЧО КИРЯКОВ: Следваща точка от дневния ред, 37-ма. Обявяване на общински 

имоти от публична общинска в частна общинска собственост. 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“ – 26, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: С 26 гласа прекратяваме разискванията. Поименно гласуване, 
колеги.  

 

Поименно гласуване на проекта за решение по т. 37 от дневния ред: 
 

1. Анастас Караджов   – „за“ 

2. Ангел Безергянов    – „за“ 

3. Анита Чолакова   – „за“ 

4. Валентин Кюлхански    – „за“ 

5. Валентин Цолов    – „за“ 

6. Данчо Киряков    – „за“ 

7. Димитър Кръстанов    – „за“ 

8. Димитър Николов    – „за“ 

9. Екатерина Гаджева   – „за“ 

10. Елисавета Лободова    – „за“ 

11. Ивайло Халваджиев    – „за“ 

12. Иван Пищалов     – „за“ 

13. Илия Томов     – „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    – „за“ 

26. Стефан Сабрутев    – „за“ 

27. Стоян Иванов     – „за“ 

28. Филип Топов     – „за“ 

29. Юлия Кисьова     – отсъства 
 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Моля, обявете резултата. 
(Мариана Иванова: 27 „за“, без „против“ и „въздържали се“.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: С 27 „за“ докладната записка се приема. 
 



Протокол № 51/30.05.2019 г.  

  

88 

 

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

ал.2 и чл.27, ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 
6, ал. 1 и ал. 3 от Закона за общинската собственост и чл. 5, ал. 5 от Наредбата за реда 
за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, 

 

Р Е Ш И: 

 

1. Обявява от публична общинска собственост в частна общинска собственост 
поземлен имот с идентификатор 67653.663.2 с площ 309 кв.м., местност Горна река, с 
начин на трайно ползване: изоставена нива, трайно предназначение на територията: 
земеделска по кадастрална карта на гр. Смолян, при съседи: 67653.4.524, 67653.4.797, 

67653.715.18, 67653.4.795, 67653.663.3, 67653.921.477, 67653.921.119, актуван с Акт за 
публична общинска собственост №1206/05.04.2018г., вписан в Служба по вписванията 
под Акт №164, том II, дело №237, вх. №825/17.04.2018г. 

2. Обявява от публична общинска собственост в частна общинска собственост 
поземлен имот с идентификатор 67653.4.483 с площ 66 кв.м., местност Горна река, с 
начин на трайно ползване: изоставена нива, трайно предназначение на територията: 
земеделска по кадастрална карта на гр. Смолян, при съседи: 67653.4.524, 67653.4.797, 

67653.715.19, 67653.921.119, 67653.921.477, 67653.3.175, актуван с Акт за публична 
общинска собственост №1208/05.04.2018г., вписан в Служба по вписванията под Акт 
№190, том II, дело №258, вх. №869/19.04.2018г. 

3. Упълномощава Кмета на Община Смолян да издаде необходимите за целта 
документи /Актове за частна общинска собственост/. 
 

 

ПО ТРИДЕСЕТ И ОСМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Отдаване под наем на 

части от имот публична общинска собственост-помещение за продажба на 

закуски и сладкарски изделия в Основно училище „Стою Шишков“ с. Търън по 

реда на Закона за общинската собственост. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Следваща – отдаване под наем, Основно училище „Стою 

Шишков“, с. Търън. 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“ – 27, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: С 27 гласа прекратяваме разискванията. Поименно гласуване, 
колеги. 

 

Поименно гласуване на проекта за решение по т. 38 от дневния ред: 
 

1. Анастас Караджов   – „за“ 

2. Ангел Безергянов    – „за“ 

3. Анита Чолакова   – „за“ 



Протокол № 51/30.05.2019 г.  

  

89 

 

4. Валентин Кюлхански    – „за“ 

5. Валентин Цолов    – „за“ 

6. Данчо Киряков    – „за“ 

7. Димитър Кръстанов    – „за“ 

8. Димитър Николов    – „за“ 

9. Екатерина Гаджева   – „за“ 

10. Елисавета Лободова    – „за“ 

11. Ивайло Халваджиев    – „за“ 

12. Иван Пищалов     – „за“ 

13. Илия Томов     – „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    – „за“ 

26. Стефан Сабрутев    – „за“ 

27. Стоян Иванов     – „за“ 

28. Филип Топов     – „за“ 

29. Юлия Кисьова     – отсъства 
 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Моля, обявете резултата. 
(Мариана Иванова: 27 „за“, без „против“ и „въздържали се“.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: С 27 гласа „за“, докладната записка се приема. 
 

                Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на Кмета на 
Община Смолян – НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ, на основание  чл.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 част от имот – публична 
общинска собственост- помещение с площ    9 кв.м.  за продажба на  закуски и 

сладкарски изделия, находящо се на партерен етаж в югоизточната част на сграда с 
идентификатор 73777.104.242.1 с предназначение сграда за образование, разположени 

в поземлен имот с идентификатор  73777.104.242 целия с площ 7324 с 
местонахождение с.Търън, мах.Лехчище, кв.15 УПИ V- училище, актуван с акт за 
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публична общинска собственост  № 1121/23.10.2013 г., вписан в службата по 
вписвания с акт № 9, том VІІ, дело 1217, от 2013 г. парт.№ 24396-24405.   

II.Определя следните условия на публичния търг с тайно наддаване: 
     1. Минималната наемна месечна цена не може да бъде по-ниска от  
50,00 лева (петдесет лева), съгласно предложението на директора на Основно училище 
„Стою Шишков “ с.Търън,община 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. 
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 „Стою Шишков“с.Търън, като второстепенен  разпоредител с бюджетни 

средства. 
 

ПО ТРИДЕСЕТ И ДЕВЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Отдаване под наем на 

части от имот, публична общинска собственост за Кафе сладкарница, находящи 

се в сграда с идентификатор 67653.918.45.1 - Родопски драматичен театър 

„Николай Хайтов” Смолян, по реда на Закона за общинската собственост. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Следващата е отново отдаване под наем в театъра. Г-н кмете, 
имате ли нещо да добавите? 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Не. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Уважаеми колеги, имате думата. Не виждам… А, г-н 

Хаджихристев. Заповядайте! 
КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: Относно тази бивша кафе-сладкарница в театъра. Едно 
много приятно място, когато бях аз младеж. Но се връщам малко назад, може би в 
началото на годината или в края на миналата, когато тука ни се представи една 
докладна записка и това помещение го искаха за офиси. На комисията видях една 
молба от гражданка на Смолян, тоест не можах да идентифицирам, защото там не пише 
дали е от Смолян, обратна връзка. Не знам всъщност Общината как ще я уведомят, че 
ще гласуваме ние да се отдаде под наем. Нека в договорът, който ще се сключи, който 
спечели този наем, наистина да е записано, че това място ще бъде кафе-сладкарница. 
Защото очаквам, че може да има подводни камъни, след това да променяме 
предназначение и тъй нататък. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Други мнения? Приемате ли го, г-н кмете? 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Приемам го. Какви подводни камъни?  

ДАНЧО КИРЯКОВ: Вносителят го приема това предложение. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Нито знам коя е тази, нито каква е. Какви подводни камъни? 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Г-н Сабрутев. 
СТЕФАН САБРУТЕВ: В тази връзка това, което предложи г-н Хаджихристев. Аз 
предлагам в т. 1 на решението да се запише, че помещението се отдава за кафе-
сладкарница и няма право наемателя по време на договора да се сменя 
предназначението на обекта. 
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НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Съгласен съм. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Вносителят приема и това предложение.  Други мнения има ли, 

колеги? Не виждам. Предлагам прекратяване на разискванията. Който е „за“, моля да 
гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 26, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: С 26 гласа прекратяваме разискванията. Поименно гласуване, 
колеги. 

 

Поименно гласуване на проекта за решение по т. 39 от дневния ред: 
 

1. Анастас Караджов   – „за“ 

2. Ангел Безергянов    – „за“ 

3. Анита Чолакова   – „за“ 

4. Валентин Кюлхански    – „за“ 

5. Валентин Цолов    – „за“ 

6. Данчо Киряков    – „за“ 

7. Димитър Кръстанов    – „за“ 

8. Димитър Николов    – „за“ 

9. Екатерина Гаджева   – „за“ 

10. Елисавета Лободова    – „за“ 

11. Ивайло Халваджиев    – „за“ 

12. Иван Пищалов     – „за“ 

13. Илия Томов     – „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    – „за“ 

26. Стефан Сабрутев    – „за“ 

27. Стоян Иванов     – „за“ 

28. Филип Топов     – „за“ 

29. Юлия Кисьова     – отсъства 
 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Моля, обявете резултата. 
(Мариана Иванова: 27 „за“, без „против“ и „въздържали се“.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Приема се докладната записка с нейните решения и допълнения 
направени към нея. 

 

                         Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на Кмета на 
Община Смолян – НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ, на основание чл.14, ал.7 от 
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Закона за общинската собственост, и чл. 21, ал. 1, т. 8  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 по цени определени в тарифа  Приложение №2 на Наредба за 
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в община 
Смолян, Раздел XII Тарифа за определяне на месечния наем за един квадратен метър 
при отдаване под наем на общински имоти, както следва: 

1.Кафе сладкарница с обща площ 146,03 кв.м.,  обслужващи помещения 
(стълби,коридор,склад) с площ 87,80 кв.м., санитарен възел с площ 48,81 кв.м., 

разположени на втори етаж в южната част на сграда представляваща Родопски 

драматичен театър ”Николай Хайтов”-Смолян с идентификатор 67653.918.45.1, 

разположена в поземлен имот с идентификатор 67653.918.45 по кадастра лна карта на 
гр.Смолян, УПИ II –Родопски драматичен театър, кв.6 по плана на гр.Смолян,Община 
Смолян. Целият имот е актуван с Акт за публична общинска собственост № 

1041/13.06.2012 г., вписан в службата по вписвания с Акт № 136, том ІІІ, дело № 

567/19.06.2012 г. с вх.№ 1005/2012, парт.№ 17516 (т.2.2.Кафе сладкарница –3,70 за 

един кв.м,  и т.3.11. Складове и други обслужващи площи  1,70 за един кв.м. ). 

Помещението се отдава за кафе-сладкарница и наемателят няма право по време на 
договора да сменя предназначението на обекта.  

ІІ. Упълномощава кмета на община Смолян да проведе публичен търг с тайно 
наддаване за отдаване под наем на горецитираното помещение и да сключи договор за 
наем със срок до 5 години. 

 

 

ПО ЧЕТИРИДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Отдаване под наем на части 

от имот публична общинска собственост по реда на Закона за общинската 

собственост.  

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Следваща 40-та точка. Отдаване под наем отново на публична 
общинска собственост. Г-н кмете, имате ли да добавите нещо? 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Не, няма какво да добавя. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Заповядайте, колеги! Имате ли нещо вие да предложите? Не 
виждам желаещи. Предлагам прекратяване на разискванията. Който е „за“, моля да 
гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 27, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: С 27 „за“ прекратяваме разискванията. Поименно гласуване, 
колеги. 

 

Поименно гласуване на проекта за решение по т. 40 от дневния ред: 
 

1. Анастас Караджов   – „за“ 

2. Ангел Безергянов    – „за“ 

3. Анита Чолакова   – „за“ 
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4. Валентин Кюлхански    – „за“ 

5. Валентин Цолов    – „за“ 

6. Данчо Киряков    – „за“ 

7. Димитър Кръстанов    – „за“ 

8. Димитър Николов    – „за“ 

9. Екатерина Гаджева   – „за“ 

10. Елисавета Лободова    – „за“ 

11. Ивайло Халваджиев    – „за“ 

12. Иван Пищалов     – „за“ 

13. Илия Томов     – „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    – „за“ 

26. Стефан Сабрутев    – „за“ 

27. Стоян Иванов     – „за“ 

28. Филип Топов     – „за“ 

29. Юлия Кисьова     – отсъства 
 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Обявете резултата. 
(Мариана Иванова: 27 „за“, без „против“ и „въздържали се“.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: С 27 гласа „за“ се приема докладната записка. 
 

              Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на Кмета на 
Община Смолян – НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ, на основание чл.14  ал.7 и ал.8,  

от Закона за общинската собственост, чл.21, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество, и чл. 21, ал. 1, т. 8 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 
имоти публична общинска собственост, както следва: 

1. Помещение за разполагане на АТМ (банкомат ) с обща площ 5 кв.м, 

находящо се  в югоизточаната част на административна сграда на община 
Смолян в самостоятелен обект с идентификатор 67653.918.43.12.2, ниво 2, 
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попадащо в поземлен  имот с идентификатор 67653.918.43 по кадастрална карта 
на гр.Смолян, целият имот актуван с Акт за публична общинска собственост № 

430/15.01.2001г. (т.3.9 Банкови, валутни, застрахователни, борсови и други 

дейности от финансов характер  –17,00 лева  за един кв.м). 

  2.Помещение за производствена дейност с площ 45 кв.м., находящо се в 
УПИ III –Училище,кв. 17 по плана на с.Могилица,община Смолян,разположено 
на I –ви етаж в бивш пансион с обща площ 63 кв.м. актуван с АОС № 

62/21.01.1998 г. (Втора зона, за селища с население до  500 жители - намаление с 40 % 

, т.3.1. Производствени дейности - 1,20  за кв.м., без ДДС). 

  3.Част от общински имот - помещение № 1 в кметство с. Могилица с обща 
площ 20 кв.м., в това число за офис 10 кв.м. и общи части 10 кв.м., находящи  на 
ІІ-ри етаж в сграда Кметство (сграда за административни нужди ) разположена в 
УПИ ІV Кметство кв.17 , имот пл.№ 170,  по плана на с. Могилица, актуван с Акт 
за публична общинска собственост № 61/21.01.1998 год., (Втора зона, за селища с 
население до  500 жители - намаление с 40 % , т.3.4. Административен офис за фирма 

със стопанска дейност  -3,40  за кв.м., без ДДС и 3.11. Обслужващи площи-1,40 за кв.м.  

без ДДС). 

 ІІ. Упълномощава кмета на община Смолян да проведе публични търгове 
с тайно наддаване за отдаване под наем на горецитираните  помещения и да 
сключи договори за наем със срок  5 години. 
 

 

ПО ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Приемане на 

годишен доклад за 2018 година за наблюдение и оценка на изпълнението на 

Общински план за развитие на община Смолян за периода 2014-2020 година. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Следваща докладна записка – приемане на годишен доклад. Г-н 

кмете, имате думата. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Няма какво да добавя. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Уважаеми колеги, имате думата. Г-н Караджов. 
АНАСТАС КАРАДЖОВ: С риск да стана много критичен, отново към Общински съвет 
и председателя му. В сайта на Община Смолян няма нито едно качено приложение по 
тази точка. Всеки един гражданин, който иска да се запознае с отчета, няма тази 

възможност. Не знам умишлено ли е, технически ли е проблема. Но информацията би 

трябвало да е публична. До „Диск“ имат достъп само общинските съветници. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Има някакъв проблем, колега. Прав сте, обаче 100 страници е 
горе-долу тази информация. Имаме екземпляр, който е на разположение в 
канцеларията на Общинския съвет и може да се запознае с него. 

(Анастас Караджов, от място: Не трябваше ли да го има в сайта?) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Други мнения и изказвания има ли? Не виждам. Който е „за“ 

прекратяване на разискванията, моля да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 27, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: С 27 гласа „за“ прекратяваме разискванията. Явно гласуване, 
колеги. Който е „за“ приемане на докладната записка и решенията, моля да гласува. 
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ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 19, „ПРОТИВ“ – 2, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 5. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: С 19 гласа „за“, 2 „против“ и 5 „въздържали се“, докладната 
записка и решенията се приемат. 

 

               Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на Кмета на 
Община Смолян – НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ, на основание чл.21, ал.1 т.24, и 

ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.23, т. 4 от 
Закона за регионалното развитие  

Р Е Ш И: 

 

1. Приема годишен доклад за 2018 година за наблюдение и оценка на 
изпълнението на Общински план за развитие на община Смолян за периода 
2014-2020 година. 
         Приложение: Годишен доклад за 2018 година за наблюдение и оценка на 
изпълнението на Общински план за развитие на община Смолян за периода 
2014-2020 година. 
 

 

ПО ЧЕТИРИДЕСЕТ И ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Приемане на 

Годишния отчет за 2018 г. по изпълнение на: Програмата за намаляване на 

замърсяването с фини прахови частици /ФПЧ10/ и Плана за действие към нея за 

периода 2015-2020 г. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Следваща докладна записка, г-н Мелемов. № 42. Приемане на 
Годишен отчет по изпълнение на Програма за намаляване на фини прахови частици. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Няма какво да добавя, г-н председател. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Имате думата, колеги. Г-н Кръстанов, заповядайте! 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви, г-н председателю! Уважаеми г-н кмете, 
уважаеми колеги и гости! Има няколко неща, които възпрепятстват вземането на 
позитивно решение по годишния план. На първо място през 2017-та и 2018-та година 
активно се говореше за стартирането на програма за намаляване на замърсяването с 
фини прахови частици в 10 града в България. Смолян е един от тях. Смяна на 
горивната база, само маркирам, като цяло промяна в подхода по решаване на битовото 
отопление, в това число и санирането на сградите. Към момента, до колкото 
забелязвам, нито санирането, нито мерки по смяна на горивната база се предприемат. И 

има още един въпрос, който стои много така според мен злободневно. Стана ясно, че 
транспортните средства не са основен фактор в замърсяването с фини прахови частици. 

Ясно е защо. Даже дизеловите автомобили, автобуси и товарни и т. н. Основното 
замърсяване е от  горивната база и от отделяния прах от пътните и улични настилки. 

Аз мисля, че нашият град има една много по-остра нужда от далеч по-активно 
измиване на улиците, в това число и на по-малките улици в града, от колкото това, 
което се прави. Отново ще кажа, че е добра идеята да се мие и почна тази година рано 
да се събира остатъка от пясък и от прах, и да се измиват улиците. Проблемът обаче 
опира до това, за което сме си говорили тук и друг път. Затуй само ще го маркирам, без 
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да влизам в подробности, а именно автоматизиране и механизиране по-точно на 
събирането на отпадъка от пясъка, който остава от зимния сезон. Тоест не на ръка и не 
с метли. И второ, по-активното измиване на улиците. Така че трябва да си дадем 

сметка, че тук сме изключителни длъжници пред гражданите. От бебето, до най-

възрастния член на нашето общество, на нашата местна общност. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Г-н кмете, имате думата. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: И аз съм съгласен с вас, г-н Кръстанов, но тука смея да 
твърдя, без да се оправдавам, че по-скоро държавната пътна мрежа не е изчистена 
добре в момента. Ние не сме спирали общинската да се чисти и мие. Но знаете, че в 
града има и държавна пътна мрежа. Тя е в по-лошо състояние, според мен. Относно 
санирането, не е спирало. Тази година санираме 11 или 12 блока. Имаме надеждата, че 
догодина и националното финансиране на санирането продължава. Вярно, 
националното беше спряно временно, но по „Региони в растеж“ работим и тази година 
ще бъдат санирани поне 11 блока. Относно санирането, сме едни от най-добрите 
показатели в България. Така че ако догодина продължи и националното финансиране, 
смятам, че всички имаме чакащи още над 50 блока. Тоест, ако продължи 

националното, ще бъдат санирани почти всички блокове в общината. Относно смяната 
на горивната система, така промениха технологията, че се мина на два етапа. В 

момента сме на първи етап, работим. Всичко, каквото може, се прави. И се надявам, че 
най-късно догодина ще пристъпим вече към реализацията на смяната на горивната 
система. Но наистина, само няколко града в България сме в тази програма. Така че ще 
бъде факт, но въпрос на време. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Други изказвания, колеги? Г-н Караджов. 
АНАСТАС КАРАДЖОВ: Само един въпрос. Тъй като чета тука мерките, които са 
взети. По т. 1.12: Химически препарати (натриев хлорид) се използва по всички улици, 

по които минава републиканска пътна мрежа, на основание писмо № 8-00-28 от 12 

януари 2017 г. Наистина ли има хора в тази зала, които смятат, че в община Смолян 

републиканската пътна мрежа се чисти с такива химикали, вместо да се хвърля пясък, 
който е един от основните замърсители на въздуха? 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Г-н Топов, заповядайте! 
ФИЛИП ТОПОВ: Значи наистина направиха се доста неща относно това. Започна 
миене на улиците с вода, което е добре. Във връзка с въпроса на колегата Караджов. И 

досега се отчита, че фирмата „Титан“ чисти улиците с химически вещества. Това вече е 
въпрос на друга проверка, друг контрол и прочие. Лично аз смятам обаче, че чистотата 
в Смолян не е на достатъчно ниво. Най-важното е и друго. По отношение дето се казва 
на правилната експлоатация както на пътната мрежа, така и възстановяването на вече 
прокопани най-различни и по най-различни нужди от Енерго, от Газификация, от пощи 

и прочие, и прочие. Това също допринася за запрашаване. Още нещо, което според мен 

е от изключителна важност. Обществото беше така захранено с една информация и 

очакване, че ще бъдат раздавани котли на пелети, други такива приспособления, 
климатици и прочие, и прочие. Горенето на твърди материали, говорим за дърва, за 
въглища, също неимоверно много допринасят за замърсяването на околната среда. В 

тази връзка, ако имате възможност, г-н кмете, по отношение на тези обещания за 
снабдяване на хората с котли на пелети, такива климатици и прочие, до къде върви 

това обещание и реално кога ще започне евентуално да се изпълнява? 

(Димитър Кръстанов, от място: Един уточняващ въпрос.) 
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ДАНЧО КИРЯКОВ: Заповядайте, г-н Кръстанов! 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Аз се извинявам. Благодаря, г-н председателю! Един 

уточняващ въпрос. Нека да сложим край на тази неяснота. Натриевият хлорид също е 
химическо вещество, което активно участва в поддържането на уличната мрежа. Това е 
солната луга. Само за това ли става дума като химикал или има и други химикали? 

Някой да даде един категоричен отговор. Защото като говорим за обработка на 
уличните и пътните платна с химикали, много хора разбират натриев хлорид. Това са 
съответните в твърдо или в течно състояние сол примерно от нашите солници от 
черноморието. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Други мнения и въпроси има ли, колеги? Не виждам.  

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: На инж. Кръстанов инж. Цекова ще отговори. 

МАРИАНА ЦЕКОВА: Удоволствие е за мен да отговоря на инж. Кръстанов. Това е във 
връзка с отговора, който ние сме получили от Агенция „Пътна инфраструктура“. И 

говорят за натриев хлорид. Значи говорим си точно за лугата. Защото в процедурата на 
АПИ има и други химични вещества, не само натриев хлорид. По т. 1.12, както г-н 

Караджов каза, да, касае републиканската пътна мрежа. Републиканската пътна мрежа 
се поддържа от един консорциум, с водеща фирма съответно не „Титан“, а „Трейс“.  

(Михаил Генчев, от място: Няма тайни.) 

МАРИАНА ЦЕКОВА: Добре, няма тайни. Просто уточнявам. Що касае котлите и 

горивните бази на домакинствата, участвали сме в проект. Ние сме една от общините, 
които сме одобрени по този проект и той върви. Кандидатствали сме, но г-н Мелемов и 

съответно ние от екипа му, няма как да се ангажираме точно кога ще се случи това, 
защото всички етапи вече си вървят и ние сме напред, за което много се радваме.  
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Благодаря, инж. Цекова! 
МАРИАНА ЦЕКОВА: Моля! А за химия може да си говорим отделно, нали инж. 

Кръстанов? Благодаря! 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Г-н Хаджихристев ли беше първи? Кой? 

(От залата: Реплика.) 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Добре, заповядайте! 
АНАСТАС КАРАДЖОВ: Относно изказването на г-жа Цекова. Не съм оспорвал кой 

чисти. Нямам и такова намерение. Просто идеята ми е такава, че когато се пише доклад 

или отчет и когато срещу химически препарати, с които се чисти уж стои нулева 
стойност, в смисъл няма тонове… На пясък виждаме 1494 тона, сол 258 тона, срещу 
химически препарати няма никаква стойност, а съответно преди него пише, че се 
изпълнява. Не виждам каква е логиката да пише нещо, че се изпълнява, при положение, 
че то не се изпълнява. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Мъдро. 
МАРИАНА ЦЕКОВА: Така е, но това е отговора от Агенция „Пътна инфраструктура“.  

(Анастас Караджов, от място: Това е вашият отчет.) 

МАРИАНА ЦЕКОВА: Ама ние няма как да направим отчет и да контролираме някой, 

който трябва да си върши дейността спрямо сключения договор. Техният договор – да. 
(Анастас Караджов, от място: Пише, че е изпълнено. Пише в отчета, че е изпълнено, 

а не се изпълнява.) 

(Димитър Кръстанов, от място: Пише, че е изпълнено, пък има количество „0“.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Г-н Хаджихристев, заповядайте! 
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КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: Малко като допълнение на изказването на г-н Караджов. 
Тъй като постоянно чуваме когато стане въпрос за републикански път, преминаващ 

през територията на общината, че Общината няма никакво, ама никакво отношение 
към този път, било то за свлачища, било то за опесъчаване, било то за изчистване. И ще 
дам един пример, да не посочвам друг, със себе си. Ако аз съм отдал в моята къща една 
стая под наем и наемателят всеки ден влиза с калните обувки, аз ли да му пера пътеката 
или ще го контролирам по някакъв начин? Та мисълта ми е какво е направила 
Общината да контролира тази фирма, която трябвало да си изпълнява задълженията? 

(Анита Чолакова, от място: Абсолютно нищо.) 

КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: Аз много се радвам, че чух от няколко сесии насам гласа 
на г-жа Чолакова. Ами напишете го и кажете, че нищо не може да направи Общината. 
Защо не го напишете това? За какво е тогава тази общинска управа? 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: По логиката на г-н Хаджихристев гони наемателя и почва да 
си поддържа сам стаята. Това е логиката. 
КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: Ние трябва да изискваме. Когато това е нашият дом, 

когато това е нашият град, когато е нашата община. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Разбирам ви. 

КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: Ако трябва, ще пишете през ден писма. Изкарайте ги във 
вестника, че еди-коя си фирма, ще ви помогне г-жа Чолакова, не си върши работата. 
Какво сте направили аз питам? 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Аз ви предлагам какво може да направите вие. Бихте искали 

Общинският съвет да се прехвърлят пътищата на Общината, да си ги поддържаме ние, 
щом сме недоволни. Нали така? 

КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: Това са две различни неща. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: А, не са различни. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Други? 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Ако поискаме пътища, и винетки няма да има в общината. 
Искаме ги всички да ги поддържаме. 
КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: Искаме контрол, г-н кмете! 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: То си има контрол. Има си държавни институции, има си 

Областно пътно. 
КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: Какво контролирате, г-жа Цекова? Покажете ми един 

протокол, в който сте записали, че фирмата „Трейс“ не си изпълнява задълженията, 
както е в договора. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Ако можем да ги контролираме, трябва да може да ги 

наказваме сигурно. Защото то какъв контрол, ако не може да наказваш? 

МАРИАНА ЦЕКОВА: Ние не може да контролираме фирмата „Трейс“. Единственото 
нещо, което може да направим е да сезираме принципала, в случая Областно пътно 
управление. Сега ще накарам от Екологията да ви донесат всички писма, с които сме ги 

сезирали, че те не си вършат дейностите. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Г-н Кръстанов, заповядайте! 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Г-н Кръстанов е бил областен управител и знае много добре. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Именно в тази връзка. Благодаря ви! Едно изречение само. 
Уважаеми колеги, в България властите са независими, но те си взаимодействат. В едни 

случаи взаимно се възпират и се контролират, в другите случаи действат еднопосочно. 
Така е и с Пътно управление и Общината. Не може Общината да няма координация с 
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Пътно управление. Това иска да каже г-н Хаджихристев. И не е въпросът дали да 
поемем третокласния път, който тръгва от кръстовището в Устово със светофара и 

отива до Кричим – III-864, а да изискваме. Според изискванията на закона другата 
институция си изпълнява договора. Разбира се, че договорът е с АПИ, не е с нас. Не е с 
Общината, в този смисъл. Но нека не забравяме, че институциите в България, властите, 
освен че си взаимодействат и се възпират, те работят заедно, съвместно. И въпросът е 
на комуникация. Въпросът е принципен, основаващ се на изисквания, които водят към 

подобряване на работата. Това според мен трябва да се прави, който и където да е 
седнал, в това число ние като Общински съвет. И ако съм се старал за нещо навремето 
като областен управител, преди 4-5 години, беше да се опитвам да целенасоча усилията 
на институциите, които иначе се разграничават, но трябва да действат еднопосочно. 
Примерно за преодоляване на последиците от тежката зимна обстановка и т. н.  

ДАНЧО КИРЯКОВ: Други мнения и изказвания? Не виждам. Предлагам прекратяване 
на разискванията. Който е „за“, моля да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 27, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: С 27 гласа прекратяваме разискванията. Явно гласуване, колеги. 

Който е „за“ приемане на докладната записка и решенията в нея, моля да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 12, „ПРОТИВ“ – 5, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 8. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: С 12 гласа „за“, 5 „против“ и 8 „въздържали се“, докладната 
записка не се приема. 

 

Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на Кмета на Община 
Смолян – НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и т. 24 и 

ал. 2 от ЗМСМА и чл. 79,  ал. 5 от Закона за опазване на околната среда, 

 

Р Е Ш И: 

 

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

 

ПО ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Промяна на 

общинската транспортна схема за обслужване на населението /градски линии/. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Следваща докладна записка. Промяна на общинската транспортна 
схема за обслужване на населението. Г-н кмете, имате думата. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Четири докладни са след това на тази тема. Почнахме тази 

тема още на миналата сесия. Както поехме ангажимент, така и направихме среща на 
общинските съветници с фирмите. Тъй като темата наистина е важна, чувствителна за 
хората, затова направихме и тази среща, за да бъде изяснено и на съветниците 
позицията на транспортните фирми. Защото тука друга политика няма, освен да 
намерим едно много трудно, тънко равновесие, за да може да работи въобще тази 

транспортна схема. Ясно е, че както други области в живота, когато няма хора, когато 
пътникопотока е малък, наистина трудно е да бъде направена работеща, 
удовлетворяваща всички схема. Затова, както казах, направихме тази среща. Дойдоха 
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фирмите, желаещи общински съветници бяха там и се надявам, че от тази среща поне 
се изясниха проблемите на тази общинска транспортна схема и защо се предлагат тези 

неща. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Имате думата, колеги. Г-н Хаджихристев, заповядайте! 
КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: Аз искам да кажа, че цял ден ми отне да разглеждам тези 

докладни записки. На първо място ще кажа, че има допусната грешка в основанието за 
приемане на решението. То не е чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, а е чл. 21, ал. 1, т. 23. Това е и за четирите докладни записки 

се отнася. Във връзка с докладните записки искам да попитам, в изпълнение на 
изискванията на чл. 17 от Закона за автомобилните превози и чл. 8, ал. 2 и 3 от Наредба 
№ 2, дали има заповед за комисия, която е направила анализ на пътникопотока? За тази 

цел би трябвало да бъдат изготвени съответните протоколи, които не ни са 
предоставени като основание за промяна на транспортната схема. След туй дали има 
заповед, съгласно ал. 3 за комисия в състав от представителите на Общината, 
представителите на Автомобилна администрация и браншовите компании, за 
изменението на транспортната схема? От това, което чета в докладните, написано е 
едно и също и просто интересни неща чета. Че обсъдените промени са съобразени с 
релефа на града. Релефът на града сигурно от хиляди години е един и същ. Той не се е 
променил. Взети са под внимание всички особености на транспортно-
комуникационната структура. Наред с това се направи анализ и се отчетоха и 

демографските тенденции, подобрена организация на транспорта на учениците в 
общината. Това за мен не е определяне на пътникопотока. Така че все пак от вносителя 
искам да знам дали ги има тези комисии, дали ги има съставени тези протоколи. И тъй 

като се занимавах един ден, реших отново да мина по крайните квартали на Смолян. 

Единият от кварталите, това е „Трандевица“. Тоест дали „Трандевица“, дали 

„Петровица“, не знам кое е по-правилно. „Петровица“. И не мога да разбера защо 
първият автобус от „Петровица“ тръгва в 6.20 часа сутринта, когато много голяма част 
от хората, които живеят на „Петровица“, същите работят в производството. Първа 
смяна е от 6.00 часа, така работят и в болницата, има медицински служители.  И знаете 
ли какво ми казаха вчера? Че зимата, та дори и сега, когато в 5.30 или 5.15 е студено и 

тъмно, се събират по 7, по 8, по 12 човека. Ако са само жени, си вдигат мъжете, за да ги 

заведат до Синдиката във връзка с глутниците кучета, които съществуват в 
неосветената зона на бившия механотехникум. В същото време в 5 и в 6 часа има 
автобус по линията на 1-цата, който тръгва от Синдиката. Разстоянието между 
Синдиката и „Петровица“ е 780 метра. Така че аз имам предложение. В точка римско I, 
т. 1, първият курс в 5.30 часа да тръгва от „Петровица“ и в т. 3 първите курсове в 5 и в 
6 часа да тръгват също от „Петровица“. Като цяло ще имам предложения относно 
времетраенето на курсовете. Най-вероятно някои от вас и специално инженер 
Кръстанов ще потвърди какво значи търговска скорост. Търговската скорост, която 
включва и престоя на спирките, и самото пътуване по целия маршрут. С това 
времетраене, което в момента съществува и което е дадено, търговската скорост на 
тези автобуси възлиза от порядъка между 23 и 26 км. в час. Ако тръгнете от „Петрол“ 

бензиностанцията до кръстовище на ОКС, няма къде да изпреварите автобус, който се 
движи с 25 километра в час. От ОКС кръстовището през „Родопи“ до Енергото, няма 
къде да изпреварите автобус с 25 километра в час. От Планетариума до кръстовището 
на Военното окръжие също няма къде да изпреварите автобус. От кръстовището на 
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Военното окръжие до Каптажа няма къде да изпреварите автобус. Образуват се колони, 

изнервени шофьори. И също инж. Кръстанов ще потвърди, че някой път малката 
скорост е също така опасна за движението, както и високата. Защото се започват 
неправилни изпреварвания, рисковани маневри. И затова предлагам на всичките линии 

с 4 минути да се съкрати времетраенето на линията. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Други мнения и изказвания? Г-н Кръстанов, след това г-н Топов. 
Г-н Хаджихристев, само ако може на листче нещо, да мога да го подлагам на 
гласуване. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви, г-н председателю! Уважаеми колеги и гости, 

госпожи и господа! Комплексното транспортно обслужване на населението…. 

(Присъстващите в залата водят разговори помежду си и се вдига шум.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Моля за тишина, ако обичате! 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: … и неговото равнище е функция на много фактори, но аз 
ще маркирам само някои от тях. Г-н Хаджихристев беше доста изчерпателен, 

подкрепям това, което каза. И в Закона за автомобилните превози и в Наредба № 2 има 
едно основно изискване. По принцип то се основава на професионалното отношение 
към проблема, а именно, че се пристъпва към промяна на транспортната схема, на 
честотата на курсовете или на средната търговска и техническа скорост, когато има 
основание. Тоест, когато са налице конкретни наблюдения, фиксирани от компетентна 
комисия и записани по съответния ред. Особено като плътност на пътникопотока. За 
съжаление на нас не ни показаха поне на този етап, никъде протоколи, в които да е 
отразено това наблюдение и да става ясно по един безспорен начин, че за едни курсове 
или по еди-коя си линия плътността на пътникопотока толкова решително е намалял. 

Не само, че той поражда нерентабилност, но че става безсмислено функционирането на 
тази транспортна връзка. Това от една страна. От друга страна ние си говорим доста 
дълго време за организация на движението в нашия град. Има изключително много 
недогледани елементи на организация на движението. В това число ограничения 30-40. 

Няма тунел в Европа, по мои впечатления, оня ден съм се върнал отново от дълго 
пътуване, тунел като нашия, в който ограничението на скоростта да е 40. Ако някой ми 

покаже в Европа такъв тунел, ще ида лично да го снимам. Минималното ограничение 
на скоростта в подобни тунели в градски условия е 70 км. в час. Кой ги слага тези 

знаци? Какви са тези знаци 30? Ние най-добре да слезнем и да тръгнем пеша. Как така 
30? Ще караш един съвременен автомобил, който има изключителни показатели на 
динамика, в това число динамика на спирането, с 30 километра в час? Уникално е! 
Това не само изнервя водачите, това поражда наистина едни нервни, опасни маневри 

като цяло за всички участници в движението. Но това от друга гледна точка. Ние 
знаем, че транспортните фирми имат пряк интерес. Те въведоха маломестни автобуси, 

за да снижат така наречените одеве условно постоянни разходи. Те правят и 

предприемат и други мерки, с които повишават средната си ефективност. Но нашата 
грижа са гражданите, а не транспортните фирми. Не трябва да го забравяме. Разбира 
се, ние не може да не се съобразим с реалните условия, в които те работят, но фактът, 
че в Момчиловци или в Смилян… До мен достигнаха искания за това да не се приемат 
предложенията за съкращаване на обедните линии. Показва, че аз съм на страната на 
хората, на гражданите. Отделен е въпросът защо не ги изпълняват и как. Нямам против 
да обсъдим и този въпрос. И от тази гледна точка стои големият въпрос, който трябва 
да решаваме. Въпросът с така наречената транспортна схема на община Смолян според 
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изискванията на всички нормативни актове, свързани с организацията на този процес. 
И трябва наистина да се седне и да се умува много. Разбира се, основният ангажимент 
е на изпълнителната власт, защото много от фирмите казват „Ние нямаме интерес, 
няма да извършваме превозите“. И може би трябва да се мине на един временен период 

на организация, след което незабавно да се пристъпи към сериозен конкурс. 
Твърдението, че ние сега с тези промени правим нов конкурс, според мен не е 
състоятелно. То не се основава на конкретните законови постановки, правила и 

процедури. Тези промени в разписанието по транспортната схема, за мен са 
фрагментарни изменения, които не влизат като цяло в схемата промяна на транспортна 
схема. Така че в тази леко хаотична ситуация, колко леко отделен въпрос, според мен 

трябва да проявим един ясен стремеж да бъдем на страната на гражданите и на хората, 
които ползват услугите на комплексното транспортно обслужване. И максимално да 
изискваме от фирмите да изпълняват договорите, които са сключили. Ако те са толкова 
категорични, тогава отиваме по закона и търсене на други решения. Според мен в 
етапа, на който се намираме, има свръх предлагане на превозни услуги, а не обратното. 
Така че от тази гледна точка ние бихме могли да намерим по-добри решения. 
Благодаря! 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Г-н Топов? 

ФИЛИП ТОПОВ: Колеги, ще бъда максимално кратък. Март месец в масмедиите 
излезе една публикация, където се говореше, че обслужването на населението чрез 
обществения транспорт ще се осъществява по нов график. Както винаги улицата и 

журналистите изпреварват нашите намерения. В тази връзка аз депозирах едно питане 
с няколко въпроса. И ще ги зачета, защото нямам отговор на това. Въпросите бяха: 
Колко и с кои фирми Община Смолян има сключени договори? Какъв е точно 
предмета на тези договори? Кога е приета транспортната схема? Кога е видоизменяна? 

И така нататък, и така нататък. Значи тръгвам отзад напред, където свърши г-н 

Кръстанов.  Във всяка една услуга има две страни и трябва да има баланс на интереса. 
В случая и транспортните предприятия, дружества, които осъществяват тази дейност 
като услуга, а ние гражданите имаме право на реципрочност и на отговорност по 
отношение на изпълнение на нашите задължения. По отношение на тези четири точки, 

аз ще гласувам „против“ и ще ви кажа защо. Не защото не желая да има обществен 

превоз, не защото желая гражданите, учениците, децата, родителите, да пътуват или да 
не пътуват в едни изострени отношения, а защото както каза и г-н Кръстанов, както 
каза и г-н Хаджихристев, самата процедура по организацията, по изпълнението на тези 

договорни отношения и това, което в момента ни се предлага като наше действие 
промяна на транспортна схема, по мое лично виждане отново е в нарушение на редица 
законови и подзаконови разпоредби. В тази връзка ще направя накрая едно може би 

екзотично предложение. До колкото знам, на времето е имало идея, поне централната, 
главната улица в Смолян да се обслужва от тролей. И във връзка със замърсяването и 

фините прахови частици и прочие, и прочие, бъдещото управление на Община Смолян 

да се опита да намери програми европейски и прочие, и прочие, да търси финансиране 
и за пускане на тролей в Смолян. До колкото знам, това беше идея и на г-н Киряков на 
времето. Стълбовете, до колкото знам може би си стоят. Това е колеги. Затова аз няма 
да гласувам по тези точки, защото лично моето убеждение е, че не съветниците 
трябваше да се събират и да определят как да бъде изменен графика. Ние в момента не 
правим промяна на транспортна схема. Ние правим само промяна на часовия график. 
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Много, много задълбочено проучване се налага, с оглед намаления пътникопоток, с 
оглед закриване на една голяма част на предприятието, което хората по старите 
графици са пътували с този обществен транспорт и прочие, и прочие. А колкото до 
фирмите, отново се връщаме на пожеланието на всички нас в залата – контрол, контрол 
и пак контрол. Работа, работа и пак работа. 
(Димитър Кръстанов, от място: Реплика.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Реплика на г-н Кръстанов. Само да кажа, г-н Топов, това не е било 
изобщо моя идея. Аз твърдя, че в Смолян не може да се реализира транспорт с тролей. 

Твърдя го, убеден съм. Въпреки, че стълбовете са поставени много преди аз да бъда в 
Общината. Благодаря! 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря, г-н председателю! Уважаеми колеги, по два 
въпроса реплика на уважаемия от мен колега Топов. Първо, няма законови 

ограничения ние да приемем актуализирано разписание по транспортната схема. 
Въпросът е това максимално да отговаря на изискванията на нашето гражданство, на 
хората, които ползват тези услуги. Аз не съм се изказвал против това. Считам, че има 
законови основания за това, но то трябва да се направи така, че да се балансират 
интересите. И второ. Имам един голям приятел, който много искаше да направи жп 

линия Асеновград – Смолян. И да направи електротранспорт в Смолян. И на мястото, 
където е сега на братя Томови базата, трябваше да бъде голямата 
електроразпределителна станция, защото знаете, че те трябва да имат ток от някъде, за 
да се движат тролеите. Има обаче два много големи проблема да има електротранспорт 
в града, в Смолян. Първият голям проблем е проблемът с разходите. При всички 

случаи, общата разходност на електротранспорта е минимум 6 пъти по-голяма, от 
колкото на тази с екологични дизелови двигатели и двигатели на дизел метан. 

Минимум 6 пъти. Мога да ви покажа сравнителен анализ. Това е първо 6 пъти по-
скъпо. Кой ще се хване? Второ. Сигурно някой е чувал, че електрическите задвижвания 
в тези автомобили са със серийни електрически двигатели. Това са двигатели, които 
развиват максимален въртящ момент при нулева ъглова скорост, в момента на 
потегляне. Това означава, че те през зимата и на мокро така ще буксуват, че ще се 
получи една изключителна неустойчивост, като цяло риск за пътуващите. Мисля, че 
тази тема сме я оставили, ама ако иска някой, може да я развиваме още. Благодаря! 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Много инженерен стана диалога, така че аз ще си мълча. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Други мнения и изказвания колеги, има ли? Предложения? Не 
виждам. Предлагам прекратяване на разискванията по 43-та точка от дневния ред. 

Който е „за“, моля да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 26, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: С 26 гласа прекратяваме разискванията. Поименно гласуване, 
колеги. 

(От залата: Предложението.) 

(Кирил Хаджихристев, от място: Има предложение.) 
ДАНЧО КИРЯКОВ: О, извинете! И листчето е пред мен и пак прескачам. 

(Анастас Караджов, от място: И вносителят, ако се съгласи също.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Има предложение на г-н Хаджихристев в точка 1 от решението, I 
римско, т. 1. Сиреч, линия № 1, първият курс в 5.30 часа, който е записан в докладната 
от Синдиката, да тръгва от „Петровица“.  

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Има ли проблем? Аз съм съгласен и в 4.30 да тръгва. 
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ДАНЧО КИРЯКОВ: Това е първото предложение. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Въпросът е дали е реално това нещо. Иначе ако ще и цяла 
нощ да пътуват. 
ПЕТЯ КОРОВСКА – гл. експерт, дирекция „Устройство на територията“: 

Здравейте и от мен! Това като цяло не е проблем. Проблемът идва при формирането на 
коефициента, защото тази линия не може да се възложи на двама превозвачи. 

Проблемът е чисто технологичен. Ще се изпокарат при евентуално стигане до крайна 
точка. А превозвачите са много тънка материя. Това е проблема. Чисто технически е 
възможно. 
КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: Не можах да разбера аз точно какъв е проблема. Как ще ги 

скараме превозвачите? Защо като тръгва в 5.30 от Синдиката и в 5.30 от 700 метра по-
далече, ще се получи някакъв проблем? 

ПЕТЯ КОРОВСКА: Г-н Хаджихристев, маршрута на линията е Синдикат – Каптажа. 
Следващата линия е „Петровица“ – Автогарата. Разбирате ли къде е? 

(Димитър Кръстанов, от място: Те са различни линии.) 

КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: Те не тръгват в един и същи час, госпожо. 
ПЕТЯ КОРОВСКА: Аз ви разбирам. Аз ви разбирам. Аз ви обяснявам самата материя 
на формиране на коефициентите. 
(Михаил Генчев, от място: Няма никакъв проблем да стане.) 
КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: Абсолютно няма никакъв проблем. И аз се извинявам, че 
сега правя това предложение. Нека предложим хората от „Петровица“ постоянно да 
вървят пеш до Синдиката. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Аз от както почнах в началото казах. Затова направихме тази 

среща между общински съветници, заинтересовани от темата с фирмите. И там да 
стане ясно защо не може, кое може. Аз съм съгласен… 

(Разисквания в залата.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Колеги… 

КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: Аз се извинявам, само за едно уточнение. Сега ние 
защитаваме правата на превозвачите или какво? Вижте сега. Тези, които в 5.30 ползват 
линията от Синдиката, те са едни и същи хора. Дали ще се качат от Синдиката или ще 
се качат от „Петровица“, те са едни и същи и се качват на един и същ автобус.  
ДАНЧО КИРЯКОВ: Сега аз ще ви обясня, г-н Хаджихристев, защото нещо не ви 

обясняват както трябва. Аз ще ви обясня какъв е проблема. Защо ще се скарат 
превозвачите, това не ви е ясно, нали? 

(Кирил Хаджихристев, от място: Да.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Защото превозвачът, който изпълнява линия № 1, не знам кой е, 
ще реализира километър и половина на ден повече от колкото би реализирал с 
предложението, което е направено. В следствие на това, по 30 дена, 50 километра той 

ще има само за тази линия и заради този час, който вие предлагате, ще има по-голям 

пробег. От там на базата на пробега на всички километри, които извършва всеки един 

превозвач, накрая на месеца става разпределението на държавната субсидия. Разбирате 
ли? И сега. Момент да довърша. Тези часове, говоря го образно, не съм присъствал на 
такава среща, предполагам, че са договорени между превозвачите… 

(Михаил Генчев, от място: Нищо не може да договарят.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Чакай малко сега! За мира между тях, за конкуренцията на тези 

сумарни месечни километри е постигнат някакъв баланс на интересите и ако приемем 
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вашето предложение, фирмата „Х“, която изпълнява линия № 1, ще получи 50 

километра повече всеки месец. От там тя ще получи 16,34 лв. примерно повече 
субсидия. И заради тия 16 лева разбирате ли за какво става въпрос? 

КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: Аз ще ви помоля още тази вечер да отидем на 
„Петровица“ с вас и по същия начин да го обясните на хората. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Аз съм „за“ това, което казвате вие. Аз го обяснявам съвсем 

просто, за да може да го разберете. Може би не сте вътре в детайла. 
КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: Моят дядо казваше „За една бълха изгарям цял юрган“. 

Същата работа е тука и нашата. Какви превозвачи ще се договарят и какви превозвачи 

ще им изравняваме ние кой колко ще получава? Кой колкото е навъртял, толкова ще 
получава. Аз не разбирам какви конфликти. Ние сега на превозвачите търсим техния 
финансов интерес или на хората, които ходят пеш? Аз ви казвам, те са едни и същи 

хора, които в 5.30 ще се качат. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Г-н Хаджихристев, тука даже не става за финансов интерес. Тука 
става въпрос… 

(Кирил Хаджихристев, от място: Досега ни обяснявахте за пари.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Тука става въпрос за 10 кебапчета, разбирате ли ме? За това става 
въпрос. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Данчо, виж! 

ДАНЧО КИРЯКОВ: За това става въпрос, обаче как да го обясниш? 

(Кирил Хаджихристев, от място: На кой?) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: На някой. 

(Кирил Хаджихристев, от място: Да си вървят, като не им оттърва.) 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Да си вървят, правилно. Аз затова си положих труда наистина 
да направя тази среща, да изчистим тия въпроси. Сега се радвам, че тука има 
представител на превозвачите. Явно разбрала госпожата, че тези точки са в дневния 
ред и е тука. Ако искате, може да й дадем думата и на нея. Но затова си направих 
труда, не само тя, а и другите фирми, които са превозвачи, да ги срещна с Общинския 
съвет. Организирах среща, направих си труда, за да избегнем тези въпроси. Защото все 
пак има и друга страна в цялата схема. Има и превозвачи. Така че затова си направих 
този труд. Вярно, ние можем да вземем решение. Аз съм съгласен, каквото 
предложите. Но ако тази схема не е работеща и за тях, няма да свършим работа в 
крайна сметка. Така че ако искате да дадем думата на представител на превозвачите. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Ако ще даваме думата на който и да е било, г-н кмете, искам да 
напомня, че ние с гласуване сме прекратили разискванията. И ще трябва да ги открием 

наново, ако ще продължим дискусията. Така че от тук нататък трябва да вземем 

някакво решение продължаваме ли дискусията. 
(Разисквания в залата.) 

(Михаил Генчев, говори от място: Имаш си предложения, давай си ги там поред и да 
гласуваме на Киро предложението. Е, какво толкова..) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Не, г-н Генчев, аз си позволих този дебат да стане, защото тука не 
става въпрос изобщо за политика и такива неща. Хубаво е съветниците като вдигат 
ръката, да им е ясно за какво я вдигат и защо отказват. 
(Михаил Генчев, от място: Напротив, стана по-замъглено.) 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: По-замъглено, ама виж, г-н Генчев, аз съм сигурен, че никой 

съветник няма да е против да тръгва от там. Какъв ни е проблема на нас?  
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(Михаил Генчев, от място: Какво коментираме? Дайте да гласуваме и да тръгва 
рейса от там и толкова! Какво умуваме?) 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Да де, ама може и пак да не тръгне. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Така.  
(Михаил Генчев, от място: Ние му възлагаме на превозвача схемата, ако му оттърва 
– изпълнява я. Ако не му оттърва, няма да я изпълнява.) 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Ако транспортната фирма беше общинска и може да й 

заповядам, щеше да е много добре. Нямаше да правим …  

ДАНЧО КИРЯКОВ: Така е. Не е лесен този баланс, г-н Генчев. 
(Михаил Генчев, от място: Той не е лесен, защото 20 години няма конкурс, затова не е 
лесен.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Ами да са го направили. 

(Михаил Генчев, от място: Ние го правихме веднъж, ама след това… Има 
транспортна схема от 2010-та. Защо никой не я изпълнява?) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Подлагам на гласуване предложенията на г-н Хаджихристев. 
Първо предложение. Първото предложение, в точка номер 1 първият курс в 5.30 за 
линия № 1 да тръгва от „Петровица“.  

(Кирил Хаджихристев, от място: И времетраенето, 4 минути по-малко.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Само за тази линия или за всичките? 

(Кирил Хаджихристев, от място: Аз съм ги изписал отгоре.) 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Те са по 24 минути. 

(Кирил Хаджихристев, от място: Ама защото тука са по 28.) 

(Михаил Генчев, от място: Това не може да го направим сега.  

ДАНЧО КИРЯКОВ: Аз мислех това четвърто предложение… 

(Михаил Генчев, от място: Ще трябва да променим цялото разписание. Няма как да 
стане.) 
(Димитър Кръстанов, от място: Загаси фенера, остави…/не се чува.) 

(Мариана Сивкова, от място: Само за началния час.) 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Значи аз съм съгласен с първото предложение, обаче за 
времетраенето не е хубаво да правим това нещо. Не е хубаво. По тази логика може да 
го намалим не с 4, а с 5, 6, 7. И какво правим тогава? Остави тази работа. Нека да 
бъдем разумни.  

(Разисквания в залата.) 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Моля ви! Тъй като излезнахме много извън правилника и ви 

предлагам, ако вие сте съгласни, дайте да направим 5-10 минути почивка за тези 4 

докладни, защото така ние няма да стигнем до никакво решение по този начин. 

Процедура, г-н Топов. 
ФИЛИП ТОПОВ: Уважаеми колеги, процедурно предложение. Оттегляне на четирите 
точки. 

(Мариана Сивкова, от място: Аааа…) 

ФИЛИП ТОПОВ: Недейте скачайте! Може да приемете и друго предложение. Вижда 
се, че тази тема е изключително важна, болезнена. Тези неща се внасят със 
задълбочено подробно обществено обсъждане. На такова обществено обсъждане 
трябва да присъстват не съветниците, не че нямат право, а да присъстват кметовете на 
селата, които се обслужват, да присъстват жителите на „Петровица“, на „Невястата“ и 

прочие, и прочие, който има желание, транспортните превозвачи и др. Сега, г-н 
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председател, абсолютно съм против след като за пореден път се внасят едни докладни 

записки в насипно, неизчистено състояние, отново да се събираме при вас и да ги 

валидираме, както казваме юристите. Предлагам прекратяване на дискусията, 
формално предложение оттегляне на четирите точки и евентуално в един по-кратък 
порядък провеждане на по-широки обществени обсъждания и за следващото заседание 
само по транспортната схема да се занимаваме. Още повече юли месец е почивен 

месец. Нека да решим въпросите преди всичко на жителите, преди всичко на децата, 
преди всичко на родителите. Същевременно да решим и интересите и превозвачите. В 

този вид аз ви казах защо още в самото начало няма да гласувам за тези точки. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Аз бях чувал всякакви безумия, ама това вече надминава 
всякакви граници. Първо, от предишната сесия до сега минаха два месеца. Второ, 
направихме, както казах среща на общинските съветници и който го е интересувало, да 
дойде. Никой.., не никой, извинявам се.  И сега какво правим? Ще питаме населението, 
ами те ще искат и на 1 минута рейс, ако трябва. Въпросът, и миналия път, и пак казвам, 

тука трябва да се намери разумния баланс, защото проблемите в транспорта ще бъдат 
още по-големи. Всички кметове си дадоха пътникопотока. Ако бяхте дошли на тази 

среща, фирмите пък си имат точната сметка колко пътници превозват. И ако бяхте 
дошли, щяха да ви кажат. Та мисълта ми е, тя ситуацията каквато е, такава е. В тази 

ситуация ние трябва да намерим един баланс, за да може да работи този обществен 

транспорт. Да не съм лош пророк, след известно време може би няма да има такъв 
транспорт. Но в този момент в зависимост от ситуацията. Идеята беше на тази среща, 
която организирах, да си кажат транспортните фирми ситуацията и да ги питате и 

колко пътници, и колко приходи, и колко разходи и на колко години са им, ако трябва 
и автобусите и да обяснят какво може да стане. Защото ние искаме и може да приемем 

всякакви неща, и денонощно да пътуват, цяла нощ да пътува този рейс. Въпросът е 
дали това е възможно на практика. Затова е и този диалог, този разговор. Без всичките 
страни не трябва да го водим. Защото ето сега, да намалим курса от толкова минути на 
толкова. Ами казваме, че за нас е най-важно пътниците, ама преди всичко 
безопасността на пътниците. Те са важни пътниците, но ние трябва да се погрижим 

преди всичко и за тяхната безопасност. Така че няма как да намаляме. Но този диалог 
трябваше да стане с транспортните фирми, да ги чуете и тях и да намерим общия 
баланс. Тука няма никой от нас лични интереси. Най-лесно да кажем, че да, всички 

искаме да са доволни пътниците. Въпросът е до къде можем да стигнем и кое е 
възможно, за да удовлетворим техните искания. Нищо повече. 
КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: Г-н Мелемов, понеже казахте за тази среща. Аз лично 
присъствах на тази среща. Там не съм чул една цифра за пътникопотока. Не съм чул 

фирмите какви са техните предложения. Изобщо тази среща беше отбиване на номера. 
Може би вас не са ви запознали кои са присъствали и какви неща сме поставили. Аз 
още там поставих проблема за „Петровица“, който никъде не е отразен в докладната 
записка като предложение или да се обясни защо не. И тази среща не означава нищо. 
Има закон. И ви цитирах и Наредба № 2 за организацията на обществения транспорт. 
Там пише комисии с протоколи. Затова поисках тези протоколи да ги видя аз. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: На тази среща присъства само един общински съветник. 
(Салих Аршински, от място: Двама.) 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Г-н Аршински и кой друг беше вторият? 

(Мариана Цекова, от място: Ангел Безергянов.) 
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НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: И Ангел Безергянов. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Вие не сте бил. 
(Кирил Хаджихристев, от място: Аз не съм бил?!) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Аз съм я организирал тази среща, г-н Хаджихристев. 
(Кирил Хаджихристев, от място: Аз не съм присъствал?!) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Да. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Ти си бил на някаква друга среща. 
(Смях в залата.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Те са тука и г-н Аршински, и г-н Безергянов. Двамата бяха. 
КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: Госпожата Коровска да каже. Бях ли там? 

(Петя Коровска, от място: Не.) 
КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: Не?! 

(Ангел Безергянов, от място: Това е било друга среща.) 

(Смях в залата.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Ако е имало някаква друга среща, на която аз да не съм бил там, 

обаче на тази среща бяха г-н Аршински и г-н Безергянов. 
(Кирил Хаджихристев, от място: Дайте протокола от срещата.) 

(Филип Топов, от място: То няма.) 

(Кирил Хаджихристев, от място: Дайте го протокола от срещата. Ние се 
подписваме и на протокол.) 
(Филип Топов, от място: Да не са провеждали някаква друга среща.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Аз не съм бил, г-н Хаджихристев. 
(Кирил Хаджихристев, от място: Аз извънземен ли съм?) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Нямам представа, г-н Хаджихристев. Отсъстваше един превозвач 
поради пътуване в чужбина. И останалите двама превозвачи бяха на срещата, с г-н 

Аршински и г-н Безергянов. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: В зала № 201 и аз бях. 
(От залата: 211.) 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: 211. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Нищо, стават грешки. Въпросът е… Г-н Хаджихристев, най-

напред… 

(Михаил Генчев, от място: Е, остаряваш колега.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Г-н Хаджихристев, най-напред поддържате ли предложението си 

за… 

(Кирил Хаджихристев, от място: Да.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Чакайте малко. Не съм ви казал кое предложение. 
(Кирил Хаджихристев, от място: Всичките.) 
ДАНЧО КИРЯКОВ: За времетраенето на курсовете. 
(Кирил Хаджихристев, от място: Да.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Добре. Тогава шест предложения има г-н Хаджихристев. Първо 
предложение, повтарям го. Първи курс в 5.30, линия № 1 – от „Петровица“. Поименно 
гласуване. 
(Филип Топов, от място: Ако ги приема вносителя, няма смисъл…) 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Аз не мога да приема. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Не приема за времетраенето. 
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НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Не мога да приема да се движи по-бързо автобуса от колкото 
може. 
(Мариана Сивкова, от място: Едно по едно.) 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Карай ги едно по едно. 
 

Поименно гласуване на първото предложение на Кирил Хаджихристев по проекта 

за решение по т. 43 от дневния ред: 
 

1. Анастас Караджов   – „за“ 

2. Ангел Безергянов    – „за“ 

3. Анита Чолакова   – „за“ 

4. Валентин Кюлхански    – „за“ 

5. Валентин Цолов    – „за“ 

6. Данчо Киряков    – „въздържал се“ 

7. Димитър Кръстанов    – „за“ 

8. Димитър Николов    – „за“ 

9. Екатерина Гаджева   – „за“ 

10. Елисавета Лободова    – „за“ 

11. Ивайло Халваджиев    – „за“ 

12. Иван Пищалов     – „за“ 

13. Илия Томов     – „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    – не участва в гласуването 

21. Милен Пачелиев    – „за“ 

22. Михаил Генчев    – „за“ 

23. Петър Мирчев     – „за“ 

24. Салих Аршински    – не участва в гласуването 

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

27. Стоян Иванов     – „въздържал се“ 

28. Филип Топов     – „за“ 

29. Юлия Кисьова     – отсъства 
 

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

ДАНЧО КИРЯКОВ: С 22 гласа „за“ предложението линия № 1 в 5.30 да тръгва от 
„Петровица“ се приема. Следващо предложение. Времепътуване за тази линия да бъде 
24 минути. Обаче 24 минути и от „Трандевица“ и от Синдиката? Как? Как да го 
разбираме? 

(Димитър Кръстанов, от място: Киро, оттегли го. Целият мрежов график се 
нарушава.) 

(Разисквания в залата.) 
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ДАНЧО КИРЯКОВ:  Г-н Хаджихристев, въпрос имам аз. Току-що се прие в 5.30 да 
тръгва от „Трандевица“. Другите линии са от Синдиката. Времетраенето не може да 
бъде еднакво. 
КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: Това е целият курс. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Ама различни стават курсовете. 
(Димитър Кръстанов, от място: Не може още да съкратиш, защото ще стане… 

разбърква се системата.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Сутрешният курс, г-н Хаджихристев, не може да бъде със същото 
времетраене, както следващия примерно. 
КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: Явно не сте погледнали линия № 3. Линия № 3, това 
предложение, тръгва един път от Синдиката, друг път от „Петровица“ и пак едно също. 
Така е посочено в схемата.  
ДАНЧО КИРЯКОВ: Може. 
КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: Добре. Тогава тази кола да тръгва в 5.30 от „Петровица“ с 
минута и половина повече, а другите да станат на 24. 

(Димитър Кръстанов, от място: Не съкръщавай.) 

КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: Защо? Какво пречи на пътуването? Значи часовете си 

остават… 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Поддържате си предложението. Който е „за“ това линия № 1 да 
има времепътуване в продължение на 24 минути, който е „за“ това предложение, моля 
да гласува поименно. 
(Михаил Генчев, от място: Киро, слушай какво гласуваме.) 
 

Поименно гласуване на второто предложение на Кирил Хаджихристев по проекта 

за решение по т. 43 от дневния ред: 
 

1. Анастас Караджов   – „за“ 

2. Ангел Безергянов    – „въздържал се“ 

3. Анита Чолакова   – „въздържала се“ 

4. Валентин Кюлхански    – „за“ 

5. Валентин Цолов    – „за“ 

6. Данчо Киряков    – „за“ 

7. Димитър Кръстанов    – „за“ 

8. Димитър Николов    – „въздържал се“ 

9. Екатерина Гаджева   – „въздържала се“ 

10. Елисавета Лободова    – „за“ 

11. Ивайло Халваджиев    – „въздържал се“ 

12. Иван Пищалов     – „за“ 

13. Илия Томов     – „за“ 

14. Кирил Хаджихристев   – „за“ 

15. Коста Начев     – „за“ 

16. Костадин Василев    – отсъства 
17. Мариана Сивкова    – „въздържала се“ 

18. Мария Семерджиева    – „въздържала се“ 

19. Марияна Методиева    – „за“ 

20. Милен Журналов    – не участва в гласуването 

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

23. Петър Мирчев     – „въздържал се“ 

24. Салих Аршински    – не участва в гласуването 

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

27. Стоян Иванов     – „въздържал се“ 

28. Филип Топов     – „за“ 

29. Юлия Кисьова     – отсъства 
 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Моля, обявете резултата. 
(Мариана Иванова: 15 „за“, 9 „въздържали се“, без „против“.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: С 15 гласа „за“, предложението се приема. Следващо предложение 
на г-н Хаджихристев. В точка 3, това е автобусна линия № 3, нали така, първите 
курсове… 

(Кирил Хаджихристев, от място: Да не сме объркали? Това е линия № 2.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Нещо да няма грешка? Няма такива курсове. 
(Кирил Хаджихристев, от място: На 3-ката, първия курс в 5.00 часа и втория в 6.00 

часа тръгват от Синдиката, вместо от „Петровица“, е записано. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Значи в таблицата, ако обърнете внимание на т. 3, е записано от 
Синдиката в 5.00 и в 6.00 часа. Г-н Хаджихристев предлага тези часове да бъдат от 
„Петровица“. Който е „за“ това предложение, моля да гласува.  
 

Поименно гласуване на третото предложение на Кирил Хаджихристев по проекта 

за решение по т. 43 от дневния ред: 
 

1. Анастас Караджов   – „за“ 

2. Ангел Безергянов    – „за“ 

3. Анита Чолакова   – „за“ 

4. Валентин Кюлхански    – „за“ 

5. Валентин Цолов    – „за“ 

6. Данчо Киряков    – „въздържал се“ 

7. Димитър Кръстанов    – „за“ 

8. Димитър Николов    – „за“ 

9. Екатерина Гаджева   – „за“ 

10. Елисавета Лободова    – „за“ 

11. Ивайло Халваджиев    – „за“ 

12. Иван Пищалов     – „за“ 

13. Илия Томов     – „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    – не участва в гласуването 

21. Милен Пачелиев    – „за“ 

22. Михаил Генчев    – „за“ 
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23. Петър Мирчев     – „за“ 

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

27. Стоян Иванов     – „въздържал се“ 

28. Филип Топов     – „за“ 

29. Юлия Кисьова     – отсъства 
 

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

ДАНЧО КИРЯКОВ: С 22 „за“, предложението на г-н Хаджихристев се приема. 
Следващо предложение. Времепътуването на тази линия № 3 да бъде 24 минути. Който 
е „за“ това предложение, моля да гласува. 
 

Поименно гласуване на четвъртото  предложение на Кирил Хаджихристев по 

проекта за решение по т. 43 от дневния ред: 
 

1. Анастас Караджов   – „за“ 

2. Ангел Безергянов    – „въздържал се“ 

3. Анита Чолакова   – „въздържала се“ 

4. Валентин Кюлхански    – „за“ 

5. Валентин Цолов    – „за“ 

6. Данчо Киряков    – „за“ 

7. Димитър Кръстанов    – „за“ 

8. Димитър Николов    – „за“ 

9. Екатерина Гаджева   – „въздържала се“ 

10. Елисавета Лободова    – „за“ 

11. Ивайло Халваджиев    – „въздържал се“ 

12. Иван Пищалов     – „за“ 

13. Илия Томов     – „за“ 

14. Кирил Хаджихристев   – „за“ 

15. Коста Начев     – „за“ 

16. Костадин Василев    – отсъства 
17. Мариана Сивкова    – „въздържала се“ 

18. Мария Семерджиева    – „въздържала се“ 

19. Марияна Методиева    – „за“ 

20. Милен Журналов    – „за“ 

21. Милен Пачелиев    – „за“ 

22. Михаил Генчев    – „за“ 

23. Петър Мирчев     – „въздържал се“ 

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

27. Стоян Иванов     – „въздържал се“ 

28. Филип Топов     – „за“ 

29. Юлия Кисьова     – отсъства 
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ДАНЧО КИРЯКОВ: Моля, обявете резултата. 
(Мариана Иванова: 17 „за“, 8 „въздържали се“ без „против“.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: 17 гласа „за“, предложението на г-н Хаджихристев се приема. 
Сега къде е г-н Хаджихристев за точка № 2? Г-н Хаджихристев, в точка 2 да разбирам 

ли, че предлагате само промяна на времето? 

(Кирил Хаджихристев, от място: Да.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: На 25 минути, така ли? Не на 24. 

(Кирил Хаджихристев, от място: Да.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Значи следващо предложение на г-н Хаджихристев е: В точка 2, 

автобусна линия № 2… 

(Разисквания в залата.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Колеги, така много се изморяваме. Моля ви се! 
(Филип Топов, от място: Въведете ред.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Колеги, г-н Аршински! Създава се там нов център за гласуване. 
(Анастас Караджов, от място: Цекова е в основата на всико.) 

(Салих Аршински, от място: Ние не участваме в гласуването.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Току-що вашият колега участва. В точка 2, касаеща линия № 2, 

предложението на г-н Хаджихристев е времепътуването да бъде намалено на 25 

минути. Който е „за“ това предложение, моля да гласува. 
 

Поименно гласуване на петото предложение на Кирил Хаджихристев по проекта 

за решение по т. 43 от дневния ред: 
 

1. Анастас Караджов   – „за“ 

2. Ангел Безергянов    – „въздържал се“ 

3. Анита Чолакова   – „въздържала се“ 

4. Валентин Кюлхански    – „за“ 

5. Валентин Цолов    – „за“ 

 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Г-н Кръстанов, защо не излезнете от другата страна на вратата и 

пак си говорете? 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Защото ще е съмнително. 
 

6. Данчо Киряков    – „за“ 

7. Димитър Кръстанов    – „за“ 

8. Димитър Николов    – „въздържал се“ 

9. Екатерина Гаджева   – „въздържала се“ 

10. Елисавета Лободова    – „за“ 

11. Ивайло Халваджиев    – „въздържал се“ 

12. Иван Пищалов     – „за“ 

13. Илия Томов     – „за“ 

14. Кирил Хаджихристев   – „за“ 

15. Коста Начев     – „за“ 

16. Костадин Василев    – отсъства 
17. Мариана Сивкова    – „въздържала се“ 

18. Мария Семерджиева    – отсъства 
19. Марияна Методиева    – „за“ 
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20. Милен Журналов    – не участва в гласуването 

21. Милен Пачелиев    – „за“ 

22. Михаил Генчев    – „за“ 

23. Петър Мирчев     – „въздържал се“ 

24. Салих Аршински    – не участва в гласуването 

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

27. Стоян Иванов     – „въздържал се“ 

28. Филип Топов     – „за“ 

29. Юлия Кисьова     – отсъства 
 

(Мариана Иванова: Може ли да повторите гласуването? Не се чуваше нищо.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Ами така е, колеги. Изморяваме се. Елате прочетете 50 пъти този 

списък. И някой да слуша в залата „за“ и „въздържал се“ под носа.  
 

Повторно поименно гласуване на петото предложение на Кирил Хаджихристев по 

проекта за решение по т. 43 от дневния ред: 

 

1. Анастас Караджов   – „за“ 

2. Ангел Безергянов    – „въздържал се“ 

3. Анита Чолакова   – „въздържал се“ 

4. Валентин Кюлхански    – „за“ 

5. Валентин Цолов    – „за“ 

6. Данчо Киряков    – „за“ 

7. Димитър Кръстанов    – „за“ 

8. Димитър Николов    – „въздържал се“ 

9. Екатерина Гаджева   – „въздържала се“ 

10. Елисавета Лободова    – „за“ 

11. Ивайло Халваджиев    – „въздържал се“ 

12. Иван Пищалов     – „за“ 

13. Илия Томов     – „за“ 

14. Кирил Хаджихристев   – „за“ 

15. Коста Начев     – „за“ 

16. Костадин Василев    – отсъства 
17. Мариана Сивкова    – „въздържала се“ 

18. Мария Семерджиева    – „въздържала се“ 

19. Марияна Методиева    – „за“ 

20. Милен Журналов    – не участва в гласуването 

 

(Михаил Генчев, от място: Да се запише в протокола, че е тука и не участва.) 

 

21. Милен Пачелиев    – „за“ 

22. Михаил Генчев    – „за“ 

23. Петър Мирчев     – „въздържал се“ 

24. Салих Аршински    – не участва в гласуването 

25. Славка Каменова    – отсъства 



Протокол № 51/30.05.2019 г.  

  

115 

 

26. Стефан Сабрутев    – „за“ 

27. Стоян Иванов     – „въздържал се“ 

28. Филип Топов     – „за“ 

29. Юлия Кисьова     – отсъства 
 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Моля, обявете резултата. 
(Мариана Иванова: 14 „за“, 9 „въздържали се“, без „против“.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: С 14 гласа „за“ това предложение за намаляване на времетраенето 
на пътуването по линия № 2, не се приема. 
АНАСТАС КАРАДЖОВ: Оспорваме гласуването. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Чакай малко! Това няма нищо общо. Това с обикновено 
мнозинство се приема. 
ФИЛИП ТОПОВ: Оспорваме гласуването, г-н председателю! 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: С обикновено мнозинство се гласуват въпросите. 
Погледнете Правилника. Дали ще се приеме или не е отделен въпрос. 
ФИЛИП ТОПОВ: Г-н Киряков, оспорвам гласуването. 
(Михаил Генчев, от място: Няма нужда да се оспорва, то се приема.) 

(Димитър Кръстанов, от място: Всички поименни гласувания са с 15 гласа.) 

(Разисквания в залата) 

(Екатерина Гаджева, от място: Приема се, да.) 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: С всичко съм съгласен, ама как ще накараме да карат бързо 
рейсовете. Това не е нормално. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Оспорено е гласуването. 
(Присъстващите в залата водят разговори помежду си и се вдига шум.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Г-н Кръстанов, търся мнозинство от 15 човека, поименно, по 
простата причина, че самата докладна се приема с точно такова мнозинство. По тази 

причина. Защото при едно обжалване на тези решения, не искам да има атакуване на 
наше взето решение. Това е причината да не търся обикновено мнозинство. Защото 
самата докладна цялата трябва да се гласува с мнозинство от 15 гласа. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Тъй като промените в транспортната схема водят до 
икономически последици, ясно защо. Въпросът е обаче, че ние решаваме един чисто 
физически въпрос. Тоест колкото да трае пътуването, а не колко да струва пътуването. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Г-н Кръстанов, не трябваше ли да чуем и фирмите възможно 
ли е това чудо? 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Да, да.  
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Аз допускам, че може да влезнем и в световните медии. 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: 4 минути на протежение 10 километра средна 
продължителност на тези линии.. 

(Милен Пачелиев, от място: 3 км в час. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: … води до около 3-4… 

(Михаил Генчев, от място: 2 километра и половина.) 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Може да го сметнем. От порядъка на 3-4 километра в час. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Аз съм съгласен, вие сте специалисти. Ама все пак това ми 

звучи много… 
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ДАНЧО КИРЯКОВ: Моля ви, процедура на гласуване имаме. Оспорено гласуване. 
Гласуваме отново времетраенето на времепътуването по линия № 2 в т. 2 на 
докладната. 
 

Отново поименно гласуване на петото предложение на Кирил Хаджихристев по 

проекта за решение по т. 43 от дневния ред: 
 

1. Анастас Караджов   – „за“ 

2. Ангел Безергянов    – „въздържал се“ 

3. Анита Чолакова   – „въздържал се“ 

4. Валентин Кюлхански    – „за“ 

5. Валентин Цолов    – „за“ 

6. Данчо Киряков    – „за“ 

7. Димитър Кръстанов    – „за“ 

8. Димитър Николов    – „въздържал се“ 

9. Екатерина Гаджева   – „въздържала се“ 

10. Елисавета Лободова    – „за“ 

11. Ивайло Халваджиев    – „въздържал се“ 

12. Иван Пищалов     – „за“ 

13. Илия Томов     – „за“ 

14. Кирил Хаджихристев   – „за“ 

15. Коста Начев     – „за“ 

16. Костадин Василев    – отсъства 
17. Мариана Сивкова    – „въздържала се“ 

18. Мария Семерджиева    – „въздържала се“ 

19. Марияна Методиева    – „за“ 

20. Милен Журналов    – не участва в гласуването 

21. Милен Пачелиев    – „за“ 

22. Михаил Генчев    – „за“ 

23. Петър Мирчев     – „въздържал се“ 

24. Салих Аршински    – не участва в гласуването 

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

27. Стоян Иванов     – „въздържал се“ 

28. Филип Топов     – „за“ 

29. Юлия Кисьова     – отсъства 
 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Моля, обявете резултата. 
(Мариана Иванова: 15 „за“, 9 „въздържали се“, без „против“.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: С 15 гласа „за“ предложението на г-н Хаджихристев се приема. 
Сега остава да гласуваме цялостното докладната с приетите вече изменения. Отново 
поименно гласуване, колеги. Гласуваме цялата докладна. 

 

Поименно гласуване на проекта за решение по т. 43 от дневния ред: 
 

1. Анастас Караджов   – „за“ 

2. Ангел Безергянов    – „за“ 
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3. Анита Чолакова   – „за“ 

4. Валентин Кюлхански    – „за“ 

5. Валентин Цолов    – „за“ 

6. Данчо Киряков    – „за“ 

7. Димитър Кръстанов    – „за“ 

8. Димитър Николов    – „за“ 

9. Екатерина Гаджева   – „за“ 

10. Елисавета Лободова    – „за“ 

11. Ивайло Халваджиев    – „за“ 

12. Иван Пищалов     – „за“ 

13. Илия Томов     – „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    – „против“ 

21. Милен Пачелиев    – „за“ 

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     – „против“ 

29. Юлия Кисьова     – отсъства 
 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Моля, обявете резултата. 
(Мариана Иванова: 23 „за“, 3 „против“, без „въздържали се“.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: 23 „за“, докладната записка се приема с направените и гласувани 

предложения по нея.  
                         Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на Кмета на 
Община Смолян – НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ, на основание чл.27, ал.3 от 
ЗМСМА, 

 

Р Е Ш И: 

 

                 На основание чл. 17, ал. 5 от Закона за автомобилните превози и чл. 8, ал. 3 от 
Наредба №2 за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за 
осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси, утвърждава промени в 
транспортната схема на община Смолян, приета с Решение № 424/21.04.2010г. на 
Общински съвет Смолян, както следва:  

 

I.   Основни градски линии 
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1. Градска основна автобусна линия № 1 (Синдикат – КАТ – Каптажа) 

 

Маршрут: Петровица - Синдикат -  Устово 1- Сердика – Тютюнева – Изгрев – 

КАТ – ОКС- Горно Райково – Енерго- Болница – Нов център – Планетариум – 

Здравец – Военно окръжие- Детска градина – Соколица – Военни блокове  Каптажа 
 

В обратна посока: Каптажа – Военни блокове – Соколица – Детска градина – 

Военно окръжие – Кино Дружба – Здравец – Планетариум – Нов център – Болница 
– Енерго – Горно Райково – ОКС – КАТ – Изгрев – Тютюнева – Сердика – Устово 
1- Синдикат  

 

Еднопосочна дължина : 11.150км 

Времепътуване: 24 мин. в  едната посока 
Брой курсове двупосочно: 50 бр. делнични  дни и 28 броя празнични и почивни 

дни 

Брой автобуси на линия: 4 броя автобуси   /клас I,  II и А/ съгласно чл. 37 т. 1 

от Наредба 2/15.03.2002г. 
Разписание: 

 
 

 

Час на тръгване: 

 Делнични дни  

 

От Синдикат От Каптажа 

5:30 - Петровица, 6:09, 6:27, 6:45, 7:03, 

7:21, 7:39,7:57, 8:15,8:33, 8:51, 9:09, 9:27, 

9:45, 10:03, 10:21, 10:39, 10:57,11:15, 11:33, 

11:51, 12:09, 12:27, 12:45, 13:03, 13:21, 

13:39, 13:57, 14:15, 14:33, 14:51, 15:09, 

15:27, 15:45, 16:03, 16:21, 16:39, 16:57, 

17:15, 17:33,17:51, 18:09, 18:27,18:45, 

19:03,19:21, 19:45, 20:30, 21:30, 22:30 

От А-гара Смолян 5:00 

6:05, 6:40, 6:58, 7:16, 7:34, 7:52, 8:10, 

8:28, 8:46, 9:04, 9:22, 9:40, 9:58, 10:16, 

10:34, 10:52,11:10, 

11:28,11:46,12:04,12:22, 12:40, 12:58, 

13:16,13:34, 13:52, 14:10, 14:28, 14:46, 

15:04, 15:22, 15:40, 15:58, 16:16, 16:34, 

16:52, 17:10, 17:28, 17:46, 18:04, 18:22, 

18:40, 18:58, 19:15,19:34, 

20:00,20:15,21:00,22:00,23:00 

Предполагаем пътникопоток : 890 броя пътници 

 

 

Час на тръгване: 

Празнични и почивни дни 

 

От Синдикат От Каптажа 

5:30 - Петровица, 6:16, 6:51, 7:28, 8:01, 

8:36, 9:09, 9:44, 10:17, 10:56, 11:29, 12:05, 

12:39, 13:15, 13:49, 14:25, 14:59,15:36,  

16:10,16:46, 17:21, 17:56, 18:31, 19:08, 

19:41, 20:30, 21:30, 22:30 

6:13, 6:46, 7:20, 7:55, 8:30, 9:05, 9:41, 10:15, 

10:51, 11:25, 12:00, 12:35, 13:10, 13:45, 14:20, 

14:55, 15:31, 16: 06, 16:41, 17:17, 17:52, 

18:27, 19:03, 19:37, 20:10, 21:00, 22:00, 23:00 
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Предполагаем пътникопоток : 280 броя пътници 

 

 

2.Градска основна автобусна линия № 2 (Влахово – Коста Аврамиков Автогара 

Смолян) 

 

Маршрут : Влахово – Топливо – 2км- Военни блокове – Синдикат – Устово 1- Сердика – 

Тютюнева – Бункера – Аврамиковска – ОКС – Горно Райково – Енерго – Болница – Нов 
център – Планетариум – Здравец – Военно окръжие – Автогара Смолян 

В обратна посока: Автогара Смолян , Военно окръжие, Кино Дружба, Здравец, 

Планетариум, Нов център,  Болница, Енерго, Горно Райково, ОКС, Аврамиковска Бункера 
, Тютюнева, Сердика , Устово 1- Синдикат- Военни блокове – Топливо – Влахово 

Еднопосочна дължина : 12 км 

Времепътуване: 25 мин. в  едната посока 
Брой курсове двупосочно: 22 бр. делнични  дни и 14 броя празнични и почивни дни 

Брой автобуси на линия: 2 броя автобуси   /клас I,  II и А/ съгласно чл. 37 т. 1 от 
Наредба 2/15.03.2002г. 

 

 

Разписание: 

Час на тръгване: 

 Делнични дни  

 

От Влахово От Автогара Смолян 

6:14, 6:49, 7:25, 8:01, 8:37, 9:13, 9:49, 

10:25, 11:01, 11:37, 12:13, 12:49, 13:25, 

14:01, 14:37, 15:13,15:49, 16:25, 17:01, 

17:37, 18:13, 18:49 

6:52, 7:28, 8:04, 8:40, 9:16, 9:52, 10:28, 

11:04, 11:40, 12:16, 12:52, 13:28, 14:04, 

14:40, 15:16, 15:52, 16:28, 17:04, 17:40, 

18:16, 18:52, 19:28 

Предполагаем пътникопоток : 580  броя пътници 

 

Час на тръгване: 

Празнични и почивни дни 

 

От Влахово  От Автогара Смолян  

От Синдикат : 5:00, 6:00 

7:05, 8:14, 9:22, 10:33, 11:43, 12:53, 14:03, 

15:13, 16:23, 17:35, 18:45, 19:55 

 

От Каптажа 5:25 

5:30, 6:32, 7:42, 8:51, 10:02, 11:13, 12:21, 

13:31, 14:41, 15:52, 17:03, 18:13, 19:24, 20:30 

 

 

Предполагаем пътникопоток : 280  броя пътници 

 

3.Градска основна  автобусна линия  № 3  (Петровица – Коста Аврамиков  - 

Автогара) 

Маршрут: Петровица -  Пазара – Синдикат – Устово 1 – Сердика – Тютюнева – Бункера – 

Аврамиковска – ОСК- Горно Райково- Енерго- Болница – Нов център – Планетариум – 

Здравец – Военно окръжие – Автогара Смолян  

В обратна посока: Автогара Смолян , Военно окръжие, Кино Дружба, Здравец, 

Планетариум, Нов център,  Болница, Енерго, Горно Райково, ОКС, Аврамиковска Бункера 
, Тютюнева, Сердика , Устово 1- Синдикат – Пазара – Петровица 
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Еднопосочна дължина : 10.700 км 

Времепътуване: 24 мин. в  едната посока 
Брой курсове двупосочно: 28 бр. делнични  дни и 15 броя празнични и почивни дни 

Брой автобуси на линия: 2 броя автобуси   /клас I,  II и А/ съгласно чл. 37 т. 1 от 
Наредба 2/15.03.2002г. 

 

Разписание: 

Час на тръгване: 

 Делнични дни  

 

От Петровица  От Автогара Смолян 

От Петровица: 5:00, 6:00 

6:32, 7:08, 7:44, 8:20, 8:56, 9:32, 10:08, 

10:44, 11:20, 11:56, 12:32, 13:08, 13:44, 

14:20, 14:56, 15:32, 16:08, 16:44, 17:20, 

17:56, 18:32, 19:08, 20:00, 21:00, 22:00, 

23:00 

От Каптажа : 5:25 

5:30, 6:33, 7:10, 7:46, 8:22, 8:58, 9:34, 

10:10, 10:46, 11:22, 11:58, 13:10, 12:34, 

13:46, 14:22, 14:58, 15:34, 16:10, 16:46, 

17:22, 17:58, 18:34, 19:08, 19:46, 20:30, 

21:30, 22:30, 23:30 

Предполагаем пътникопоток : 590  броя пътници 

Час на тръгване: 

Празнични и почивни дни 

 

От Петровица  От Автогара Смолян  

6:20, 7:42, 8:50, 9:59, 11:10, 12:19, 13:29, 

14:39, 15:51, 17:01, 18:11, 19:22, 21:00, 

22:00, 23:00 

7:07, 8:17, 9:27, 10:37, 11:47, 12:57, 14:07,  

15:17, 16:28, 17:39, 18:49, 19:59, 21:30, 22:30, 

23:30 

 

 

Предполагаем пътникопоток : 280  броя пътници 

 

 II.Основни градски линии, които следва да бъдат закрити , поради отпаднала 

транспортна необходимост и трайно неизпълнение от страна на превозвачите. 

 

  № 5 Автогара Смолян – кв. Езерово –хижа Смолянски езера  
№22 Бункера – Автогара Смолян  

            №32 Каптажа VIIОУ да бъде закрита 
 

 

ПО ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Промяна на 

общинската транспортна схема за обслужване на населението /Смолян – Смилян/. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

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

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Не. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Промяна на общинската транспортна схема отново 

САЛИХ АРШИНСКИ: Г-н председател, исках обяснение на отрицателен вот. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Извинете ме. 
САЛИХ АРШИНСКИ: Моля! 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Заявихте го. 
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САЛИХ АРШИНСКИ: Понеже бяхме прекратили разискванията и не можах да се 
изкажа, гласувах „против“ по следните съображения. Това, което беше прието като 
допълнителни предложения практически не е изпълнимо, в нарушение на закона, при 

липсваща транспортна схема, при липсващи договори с превозвачите, при липсваща 
комисия за направа на анализ на първоначалното предложение. Аз очаквам, че това, 
което току-що беше гласувано, ако не бъде върнато от областния управител, ще бъде 
дадено в съда. Очаквам, че превозвачите или няма да го изпълняват по съображения, че 
то физически не е изпълнимо или ще се откажат въобще да изпълняват тези линии. 

Защото, ако бъде осъществен контрол да изпълняват това, което гласувахме, те не 
могат да го направят физически. Това се нарича популизъм, което беше гласувано. Ще 
се хареса на публиката, но ви казвам, че или областния трябва да го върне, или съда 
трябва да го отмени като незаконосъобразно, или превозвачите трябва да се откажат. 
Ако едно от трите неща не се случи, това означа, че започваме с натъкмяване на 
документи, на графици, на линии, с цел получаване на субсидиите без да бъде 
извършена услугата, което също може да бъде проконтролируемо. Така че в завършек, 
в обяснение на отрицателния вот, апелирам областният управител да я върне, в 
противен случай ще я дадем в съда. Тя е незаконосъобразна. Благодаря! 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Обяснение на отрицателен вот. Заповядайте! 
МИЛЕН ЖУРНАЛОВ: Уважаеми колеги, миналият път отложихме докладната, тъй 

като търсехме ползата за жителите на крайните квартали. Единият от тези квартали, за 
които спомена г-н Хаджихристев е „Трандевица“. Беше отложена, за да може да се 
промени, да се търси начин да се промени, за да може да се направи по-кратко 

времетраенето между изчакването на автобусите, което знаете, че от 12-14 минути, се 
повиши в последните месеци и отиде между 25-30 минути. Което реално е проблем за 
самите жители. Проблем е и за децата, които са жители на този квартал и се прибират 
от училищата. И този проблем ще бъде още по-голям зимата, когато ще трябва да чакат 
на студа. В тази посока не се направиха никакви промени. Това, което ни се предложи 

в новата докладната, нямаше никакви промени в нея, освен някакви козметични 

пипвания. Уважаеми колеги, мисля, че това, което се прие днес е изцяло в полза на 
превозвачите, но не и в полза на гражданите. Цялата тази схема трябва да се помисли 

много сериозно върху нея от специалисти, да се направят промени и да се 
регламентират така, както трябва. Ако трябва, да се отива и на конкурс, други фирми. 

Благодаря ви, колеги!  

ДАНЧО КИРЯКОВ: Колеги, продължаваме към следващата точка от дневния ред, 44-

та. Кметът няма допълнения разбирам. Имате думата вие за изказвания. 44-та точка, 
това са линии Смолян – Смилян, Горово – Бункера, Вълчан – Бункера, Сивино – 

Бункера. Имате думата. Искате думата ли, г-н кмете? 

(Димитър Кръстанов, от място: Да чуем кмета най-напред.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Заповядайте! 
ЧАВДАР ЧЕРВЕНКОВ – кмет на с. Смилян: До колкото знам, има идея да се съкрати 

една от линиите по обед, ако не греша нещо. Извинявам се, Смилян е едно средище не 
само на жителите на Смилян, а и околните села. Те ползват Смилян като опорна точка 
за пътуване към града. Не знам дали знаете, личният лекар на цялото корито се намира 
в Смилян, почти на цялото корито. Хората минавайки на преглед ползват този автобус 
на обяд да ходят да си вземат лекарствата, защото смилянската аптека, не знам дали 

знаете, е по-скъпа от смолянските и на тях им е по-угодно да идат до Смолян и по-
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евтино, да си купят лекарствата. За съжаление! Вие ще решите дали е изгодно или не, 
но Смилян е едно живо село и мисля, че всяко едно съкращение ще е неправилно. Не 
знам от какво се изхожда, сигурно има основание за това нещо, но аз лично не съм 

съгласен. Аз се извинявам, така ме информираха. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Чавдаре, ще се запознаеш с докладната и тогава ще се 
изказваш. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Г-жа Коровска ще ви даде информация. 
ПЕТЯ КОРОВСКА: Г-н Червенков, това е депозирано от вас и така е дадено в 
докладната. Това е вашият подпис. И както сте го дали, така е посочено в докладната. 
ЧАВДАР ЧЕРВЕНКОВ: Много се извинявам, че ви занимавах с това нещо. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Този, който ти е казал, да му се скараш.  

ЧАВДАР ЧЕРВЕНКОВ: Добре. Приемам забележката и се извинявам. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Г-н кмете, като идвате на сесия да се изказвате, ще се подготвяте 
малко.  
ЧАВДАР ЧЕРВЕНКОВ: Г-н председател, вие ме предизвиквате да ви направя една 
забележка, защото вчера ми е дошло всичко – че ще има сесия. Аз нямам физическата 
възможност, за да се запозная. Много съжалявам, вие просто ме предизвикахте и аз 
затова идвам неподготвен.  

ДАНЧО КИРЯКОВ: От сега нататък ще ви изпращаме специално кола за вас, да ви 

носи материалите.  
(Чавдар Червенков, от място: На пощата.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Няма проблем. пощата не може, защото 4 дни няма да дойде до 
Смилян за 4 дни, пак ще ви дойде един ден преди сесията. 
(Чавдар Червенков, от място: На електронната поща.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Заповядайте! 
САЛИХ АРШИНСКИ: Имам ли думата?  

ДАНЧО КИРЯКОВ: Имате думата, г-н Аршински. 

САЛИХ АРШИНСКИ: Сега нещо, което не съм правил в този общински съвет, ще го 

направя за първи път. Понеже явно популизма се харесва, аз предлагам да увеличим 

линиите за Смилян с още един курс. Понеже г-н Червенков каза, че селото расте, ние 
го виждаме в медиите как се грижи добре за селото. Човекът каза, че хората имат 
нужда от пътуване. Тука гледам, че последната кола е в 12 на обяд от Смилян. Аз 
предлагам да има и един следобеден курс, 15.30 ми харесва като час, и обратно от 
Смолян също още една линия. Мисля, че Смилян е важно населено място и заслужава 
още един курс. Благодаря! 
(Михаил Генчев, от място: Ще те подкрепим.) 

ПЕТЯ КОРОВСКА: Има такъв курс, по учебно време. Такъв курс има и той прибира 
учениците. Тръгва от Смолян в посочения часови график от г-н Аршински.  

САЛИХ АРШИНСКИ: Понеже не го виждам в докладната, тя е пред мен, пише от 
Смилян в 6, в 8, 10, 11. От Смолян има в 7, в 15, в учебни дни. 

ПЕТЯ КОРОВСКА: Да. 
САЛИХ АРШИНСКИ: Значи аз предлагам от Смилян да има в 6, в 8 и 10, в 11.50 и в 
15.00 часа следобед, а от Смолян да има в 7.10, в 12 наобяд и в 15.00 часа, не само в 
учебни дни, а постоянно. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Може ли да го напишеш на едно листче, защото… 

(Салих Аршински, от място: Сега ще го напиша.) 
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ПЕТЯ КОРОВСКА: Много е вероятно всичко това, което предложи, да дублира 
курсовете от Арда, което остава без промяна. Курсовете от Арда преминават през 
Смилян.  

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Тука скоростта ще я увеличаваме ли или няма? 

СТЕФАН САБРУТЕВ: Г-н председател, аз нещо взех да се обърквам. Бях позадрямал 
малко, ама ме разсъниха тука кмета на Смилян. Сега той каза, че има някаква промяна, 
намаляте в тази докладна. Тъй като аз не знам каква е промяната, моля още веднъж да 
ни запознаете всички. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Няма промяна, г-н Сабрутев. И вие не сте чули, и кметът не е чул 

и не е разбрал. На кмета му трябва една седмица да се подготви да прочете часовете за 
Смилян. 

СТЕФАН САБРУТЕВ: Г-н председател, първо. Щом няма промяна защо го гласуваме? 

Какво гласуваме, ако няма промяна? 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Ние нищо не гласуваме. Ние в момента обсъждаме. Ние сме в 
режим на дискусия. 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Вие сте ни предложили една докладна. Въпросът ми е следният. 
Има ли промени в графика или изобщо в транспортната схема в посока арденското 
корито? Каква е тя? Само промените ни кажете – какво е било, какво става. И второ. 
Една забележка. Ще подкрепя кмета на Смилян, защото чувам, че сутринта са 
получили докладните. Вземете си вършете работата в организацията в Общинския 
съвет, да идват по-навреме. Да могат хората да се подготвят, защото той човекът го е 
получил сутринта. Ето, Сийка и тя казва. Значи това е ваш проблем, решете си го. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Вие да не сте били някъде заедно, бе? Коровска, отговаряй на 
г-н Сабрутев. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Отговорете на въпроса на г-н Сабрутев. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Сега ти е паднало. Ти една сесия имаш и… 

ПЕТЯ КОРОВСКА: Всичко това, което каза г-н Сабрутев е о, кей! Ама не виждам как 
ще стане. 
(Михаил Генчев, от място: Той нищо не е казал.) 
(Смях в залата.) 

(Стефан Сабрутев, от място: Аз исках да кажат какви са промените) 
(Смях в залата.) 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Умориха се хората. 
МАРИАНА ЦЕКОВА: Ако обичате, може ли да ме чуете за секунда, за да ви кажа 
какво правим със смилянската линия. Всички тези часови графици от повече от 10 

години се изпълняват по този начин. По този начин. Просто узаконяваме това, което се 
върши. Благодаря ви! 

(От залата: Ееее!) 
(Ръкопляскания в залата.) 

МАРИАНА ЦЕКОВА: Няма нужда да си говорим глупости. Кметът си е помислил, че 
са му махнали линията в 12 часа. Ама кой ще ти я махне, бе? Ам попитай ме! Няма как. 
За не съм през барчина. Ясно ми е, че Суркова е по-млада и по-хубава, ама и аз не съм 

за изхвърляне, ако обичате! 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Ти куцаш сега, куцаш. 

(Михаил Генчев, от място: Г-н председателю!) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Други предложения и изказвания? 
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(Михаил Генчев, от място: Процедура.) 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Слушам. От място, г-н Генчев, спокойно. 
(Михаил Генчев, от място: Значи ви моля да обърнете внимание на някои участници в 
работата на Общинския съвет. Ние не сме тука общински съветници да се правят 

бъзици с нас.) 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: За Коровска? 

(Михаил Генчев, от място: Не за Коровска.) 

(Мариана Цекова, от място: За мен?) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Аз лично не разбрах. 
(Михаил Генчев, от място: Какво правим в момента? Играем един цирк. На нас ни се 
предлага да гласуваме нещо, което е нищо. Как да го разбираме това нещо? Тя какво 

ни каза? В момента ни се предлага да гласуваме нещо, което не е било законно досега 

и сега трябва да го направим законно. Хайде де! Защо е било незаконно досега?) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Г-н Караджов, заповядайте за изказване. 
АНАСТАС КАРАДЖОВ: Аз си мислех, че умея да се ориентирам в ситуациите, обаче 
и аз се обърках вече. Тъй като г-жа Цекова каза, че нищо не се променя, линиите са 
били изпълнявани 10 години така и ние просто го узаконяваме. Точка 2, поне аз така 
чета в докладната, може и аз да съм се объркал, пише „линии, които следва да бъдат 
закрити поради отпаднала транспортна необходимост“. И са изброени долу 4 линии – 

Чеплетен – Бункера, Смолян – Кремене – Черешово, Смолян – Черешките и Вълчан – 

Смилян. Закриват ли се тези линии или не? 

(Валентин Кюлхански, от място: Те са закрити.) 

(Мариана Цекова, от място: Така е. Само че автобусът тръгва от селото, минава 

обира пътниците и се връща.) 

(Анастас Караджов: Тоест закриваме ги.) 

(Мариана Цекова, от място: Да.) 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Те са се самозакрили. 

(Мариана Цекова, от място: Те са се самозакрили. Така са, г-н Кюлхански и вашите. 
По същият начин. Това не е нито едната, нито другата. Рейсът тръгва от Горово, 

минава през Букаците и Чеплят и се връща обратно. Няма нужда.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Има ли? Заповядайте за реплика. 
АНАСТАС КАРАДЖОВ: Много ви моля за пореден път, пишете докладните 
разбираемо за нас. И не само за нас. Ние сме вътре и имаме достъп до всичката 
информация и не мога да се ориентирам. Какво остава за обикновения жител на 
Чеплетен примерно да разбере? Опишете го, че не е поради отпаднала необходимост, а 
поради поемане от друга линия. Да стане ясно. Не е много сложно, в скоби от страни 

може да се включи. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Всички сме обикновени жители.  

ДАНЧО КИРЯКОВ: Други има ли?  

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Не сме необикновени. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: За изказвания и за мнения? Не виждам. Предлагам прекратяване 
на разискванията по точка 44. Който е „за“, моля да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 26, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 

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

Аршински, в т. 1, касаеща линиите за Смилян, да се добавят два нови курса. От Смилян 
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в 15 часа и от Бункера в 17 часа. Поименно гласуване. Който е „за“ това предложение, 
подред на имената. 
(Михаил Генчев, от място: Давай да гласуваме.) 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Той го предлага във всички дни, не само в учебни. От Смилян в 
15, от Бункера в 17.  

 

Поименно гласуване на предложението на Салих Аршински по проекта за 

решение по т. 44 от дневния ред: 
 

1. Анастас Караджов   – „за“ 

2. Ангел Безергянов    – „въздържал се“ 

3. Анита Чолакова   – „въздържала се“ 

4. Валентин Кюлхански    – „въздържал се“ 

5. Валентин Цолов    – отсъства 
6. Данчо Киряков    – „въздържал се“ 

7. Димитър Кръстанов    – „за“ 

8. Димитър Николов    – „въздържал се“ 

9. Екатерина Гаджева   – „въздържала се“ 

10. Елисавета Лободова    – „за“ 

11. Ивайло Халваджиев    – „въздържал се“ 

12. Иван Пищалов     – „за“ 

13. Илия Томов     – „за“ 

14. Кирил Хаджихристев   – „за“ 

15. Коста Начев     – „за“ 

16. Костадин Василев    – отсъства 
17. Мариана Сивкова    – „въздържала се“ 

18. Мария Семерджиева    – „въздържала се“ 

19. Марияна Методиева    – „за“ 

20. Милен Журналов    – „за“ 

21. Милен Пачелиев    – „за“ 

22. Михаил Генчев    – „за“ 

23. Петър Мирчев     – „въздържал се“ 

24. Салих Аршински    – „за“ 

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

27. Стоян Иванов     – „въздържал се“ 

28. Филип Топов     – „за“ 

29. Юлия Кисьова     – отсъства 
 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Моля, обявете резултата. 
(Мариана Иванова: 14 „за“, 11 „въздържали се“, без „против“.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: С 14 гласа „за“, предложението не приема. 
(Салих Аршински, от място: Процедура.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Заповядайте, г-н Аршински! 

САЛИХ АРШИНСКИ: Г-н председател, моля за процедура за прегласуване, с оглед на 
това, че линията е важна за едно такова голямо село. Моля съветниците да гласуват с 
разума, че трябва да подкрепяме нашите съграждани, да мислим за тях. 
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ДАНЧО КИРЯКОВ: Отново подлагам на гласуване предложението на г-н Аршински от 
Смилян в 15 часа, от Бункера в 17 часа.  
 

Повторно поименно гласуване на предложението на Салих Аршински по проекта 

за решение по т. 44 от дневния ред: 
 

1. Анастас Караджов   – „за“ 

2. Ангел Безергянов    – отсъства 
3. Анита Чолакова   – „за“ 

4. Валентин Кюлхански    – „за“ 

5. Валентин Цолов    – отсъства 
6. Данчо Киряков    – „въздържал се“ 

7. Димитър Кръстанов    – „за“ 

8. Димитър Николов    – „въздържал се“ 

9. Екатерина Гаджева   – „въздържала се“ 

10. Елисавета Лободова    – „за“ 

11. Ивайло Халваджиев    – „въздържал се“ 

12. Иван Пищалов     – „за“ 

13. Илия Томов     – „за“ 

14. Кирил Хаджихристев   – „за“ 

15. Коста Начев     – „въздържал се“ 

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

 

(Мариана Иванов: Може ли отново, г-н Киряков? ) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Моля? 

(Мариана Иванова: Отново, ако може.) 
(Анастас Караджов, от място: Г-н Киряков, решете въпроса с гласуването.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: За нарочно ли го правите? 

(Анастас Караджов, от място: Това е смешно.) 

 

1. Анастас Караджов   – „за“ 

2. Ангел Безергянов    – „въздържал се“ 

3. Анита Чолакова   – „за“ 

4. Валентин Кюлхански    – „за“ 

5. Валентин Цолов    – отсъства 
6. Данчо Киряков    – „въздържал се“ 

7. Димитър Кръстанов    – „за“ 

8. Димитър Николов    – „въздържал се“ 

9. Екатерина Гаджева   – „въздържал се“ 

 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Моля ви, колеги! Тука не се чува вашият вот. 
(Филип Топов, от място: Да седнат на местата си.) 

(Общинските съветници, седнали на най-задните редове разговарят помежду си и не 
се чува вотът на гласуващите.) 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Ама спрете да говорите! Гласуваме бе, хора! 
 



Протокол № 51/30.05.2019 г.  

  

127 

 

1. Анастас Караджов   – „за“ 

2. Ангел Безергянов    – „въздържал се“ 

3. Анита Чолакова   – „въздържала се“ 

4. Валентин Кюлхански    – „за“ 

5. Валентин Цолов    – отсъства 
6. Данчо Киряков    – „за“ 

7. Димитър Кръстанов    – „за“ 

8. Димитър Николов    – „въздържал се“ 

9. Екатерина Гаджева   – „въздържала се“ 

10. Елисавета Лободова    – „за“ 

11. Ивайло Халваджиев    – „въздържал се“ 

12. Иван Пищалов     – „за“ 

13. Илия Томов     – „за“ 

14. Кирил Хаджихристев   – „за“ 

15. Коста Начев     – „въздържал се“ 

16. Костадин Василев    – отсъства 
17. Мариана Сивкова    – „въздържала се“ 

18. Мария Семерджиева    – „въздържала се“ 

19. Марияна Методиева    – „за“ 

20. Милен Журналов    – „за“ 

21. Милен Пачелиев    – „за“ 

22. Михаил Генчев    – „за“ 

23. Петър Мирчев     – „въздържал се“ 

24. Салих Аршински    – „за“ 

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

27. Стоян Иванов     – „въздържал се“ 

28. Филип Топов     – „за“ 

29. Юлия Кисьова     – отсъства 
 

 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Ако имаше квестори, щеше да ти е по-лесно. 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Не само по-лесно щеше да е, ама някои хора нямаше да са в 
залата, най-вероятно. 
(От залата: За Мишо Генчев ли става въпрос?) 

(Михаил Генчев, от място: Не си прави майтап, защото… Нали знаеш, че бате Мишо 
не прощава на никой?) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Стояне, не се чува вота. Когато си говорите, не се чува. Разбираш 

ли?  

(Филип Топов, от място: Ще сложите човек да чува.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: 4 човека не чуваме, значи всички сме глухи. 

(Мариана Иванова: 16 „за“, 8 „въздържали се“, без „против“. Това чух аз.) 
(От залата: Не е вярно. Аз бях „против“.) 

(Филип Топов, от място: Как да не е вярно?) 

(Смях в залата.) 

(От залата: Оспорвай го.) 
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(Михаил Генчев, от място: Не е вярно. Наистина не е вярно.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Оспорва се гласуването, така ли? 

САЛИХ АРШИНСКИ: Съжалявам, няма процедура по повторно оспорване. 
(Филип Топов, от място: Не може, не се допуска.) 

САЛИХ АРШИНСКИ: Няма процедура по повторно оспорване на вот по Правилник. 
След като преброителите обявиха 16 „за“, моля да обявите, г-н председател, решението 
и честито на жителите на Смилян. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: 16 „за“, предложението се приема. 
(Екатерина Гаджева, от място: Как без гласували? „Против“ и ми казвате 0 

„против. 
(От залата: Оспорвай го.) 

(Мариана Иванова: Нищо не се чува, г-н Киряков.) 
(Михаил Генчев, от място: Никой в момента не знае какво обсъждаме и какво 

решаваме. Никой.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Моля ви, уважаеми колеги! Уважаеми колеги, моля ви за малко 
по-сериозно отношение. Аз съм убеден, че преброителите са се объркали, но нямаме 
такава процедура за повторно обсъждане. Убеден съм, защото не може вие да се 
кикотите и тя да брои и да записва. Не бива така, разберете го! 45 точка от дневния ред. 

(Димитър Кръстанов, от място: Не сме гласували цялата докладна.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Цялата докладна.  
 

Поименно гласуване на проекта за решение по т. 44 от дневния ред: 
 

1. Анастас Караджов   – „за“ 

2. Ангел Безергянов    – „въздържал се“ 

3. Анита Чолакова   – „за“ 

4. Валентин Кюлхански    – „за“ 

5. Валентин Цолов    – отсъства 
6. Данчо Киряков    – „въздържал се“ 

7. Димитър Кръстанов    – „въздържал се“ 

8. Димитър Николов    – „въздържал се“ 

9. Екатерина Гаджева   – „въздържала се“ 

10. Елисавета Лободова    – „за“ 

11. Ивайло Халваджиев    – отсъства 
12. Иван Пищалов     – „за“ 

13. Илия Томов     – отсъства 
14. Кирил Хаджихристев   – отсъства 
15. Коста Начев     – „въздържал се“ 

16. Костадин Василев    – отсъства 
17. Мариана Сивкова    – „въздържала се“ 

18. Мария Семерджиева    – „въздържала се“ 

19. Марияна Методиева    – „въздържала се“ 

20. Милен Журналов    – „за“ 

21. Милен Пачелиев    – „за“ 

22. Михаил Генчев    – „въздържал се“ 

23. Петър Мирчев     – „въздържал се“ 

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

28. Филип Топов     – „въздържал се“ 

29. Юлия Кисьова     – отсъства 
 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Моля, обявете резултата. 
(Михаил Генчев, от място: Не се приема.) 

(Милен Пачелиев, от място: И остава да си действа старата.) 

(Мариана Иванова: 8 „за“, 1 „против“, 12 „въздържали се“.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Докладната записка не се приема. 
 

 

(Салих Аршински, от място: Процедура.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Заповядайте, процедура! 
САЛИХ АРШИНСКИ: Г-н председател, с оглед на това, че беше прието 
предложението за увеличение линиите за Смилян, за което много се радвам, искам 

процедура по прегласуване, за да не могат жителите да бъдат ощетени. И ще моля 
колегите да имат предвид, че медиите ще бъдат запознати как сме гласували. В смисъл 
приели сме добро предложение, после гласуваме „против“ нашия вот. Процедура по 
прегласуване. 
(Михаил Генчев, от място: Ние към гражданите си изпълняме. Подкрепили сме, ама 

сега не ни вкарвай …/не се чува.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Процедура по прегласуване. 
 

Повторно поименно гласуване на проекта за решение по т. 44 от дневния ред: 
 

1. Анастас Караджов   – „за“ 

2. Ангел Безергянов    – отсъства 
3. Анита Чолакова   – „за“ 

4. Валентин Кюлхански    – „за“ 

5. Валентин Цолов    – отсъства 
6. Данчо Киряков    – „въздържал се 
7. Димитър Кръстанов    – „въздържал се“ 

8. Димитър Николов    – „въздържал се“ 

9. Екатерина Гаджева   – „въздържала се“ 

10. Елисавета Лободова    – „за“ 

11. Ивайло Халваджиев    – „за“ 

12. Иван Пищалов     – „за“ 

13. Илия Томов     – отсъства 
14. Кирил Хаджихристев   – отсъства 
15. Коста Начев     – „въздържал се“ 

16. Костадин Василев    – отсъства 
17. Мариана Сивкова    – „въздържала се“ 

18. Мария Семерджиева    – „въздържала се“ 

19. Марияна Методиева    – „въздържала се“ 

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

22. Михаил Генчев    – „въздържал се“ 

23. Петър Мирчев     – „въздържал се“ 

24. Салих Аршински    – „за“ 

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

28. Юлия Кисьова     – отсъства 
 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Моля, обявете резултата. 
(Мариана Иванова: 10 „за“, 1 „против“ и 10 „въздържали се“.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: С 10 гласа „за“, докладната не се приема. 
(Михаил Генчев, от място: Още един път да се прегласува, докато не се приеме.) 

 

                         Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на Кмета 
на Община Смолян – НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ, на основание чл.27, ал.3 от 
ЗМСМА, 

 

Р Е Ш И: 

 

 

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

 

 

ПО ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Промяна на 

общинската транспортна схема за обслужване на населението /Смолян – Търън/. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Точка 45 от дневния ред, касаеща линия Катраница – Устово. 
Уважаеми колеги, имате думата. Моля за вашите предложения и изказвания. Не 
виждам желаещи. Предлагам прекратяване на разискванията. Който е „за“, моля да 
гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 20, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 

ДАНМЧО КИРЯКОВ: С 20 „за“ прекратяваме разискванията. Поименно гласуване, 
колеги. 

 

Поименно гласуване на проекта за решение по т. 45 от дневния ред: 
 

1. Анастас Караджов   – „за“ 

2. Ангел Безергянов    – отсъства 
3. Анита Чолакова   – „за“ 

4. Валентин Кюлхански    – „за“ 

5. Валентин Цолов    – „за“ 

6. Данчо Киряков    – „за“ 

7. Димитър Кръстанов    – „за“ 

8. Димитър Николов    – „за“ 

9. Екатерина Гаджева   – „за“ 
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10. Елисавета Лободова    – „за“ 

11. Ивайло Халваджиев    – „за“ 

12. Иван Пищалов     – „за“ 

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    – не участва в гласуването 

21. Милен Пачелиев    – „за“ 

22. Михаил Генчев    – „въздържал се“ 

23. Петър Мирчев     – „за“ 

24. Салих Аршински    – не участва в гласуването 

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

27. Стоян Иванов     – отсъства 
28. Филип Топов     – „против“ 

29. Юлия Кисьова     – отсъства 
 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Моля, обявете резултата. 
(Мариана Иванова: 19 „за“, 1„против“ и 1 „въздържал се“.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: С 19 гласа „за“, докладната записка се приема. 
 

                         Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на Кмета на 
Община Смолян – НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ, на основание чл.27, ал.3 от 
ЗМСМА, 

Р Е Ш И: 

 

              На основание чл. 17, ал. 5 от Закона за автомобилните превози и чл. 8, ал. 3 от 
Наредба №2 за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за 
осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси, утвърждава промени в 
транспортната схема на община Смолян , приета с Решение № 424/21.04.2010г. на 
Общински съвет Смолян, както следва:  
 

1. Линия: Катраница  - Устово  

Маршрут: Катраница – Ряка – разклон Ряка-  Градът – Тикале - Подвис –Лъка - Влахово – 

Устово  
Еднопосочна дължина :–24 км   

Времепътуване: 1ч01 мин.  

Брой курсове двупосочно:  1 бр.  
Особености на линията : работни дни 

Брой автобуси на линия: 1 броя автобуси   /клас I,  II и А/ съгласно чл. 37 т. 1 от Наредба 
2/15.03.2002г. 
Разписание:  
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От  Катраница  От  Устово   
6:00 18:00 

II.Линии, които следва да бъдат закрити , поради отпаднала транспортна необходимост и 

трайно неизпълнение от страна на превозвачите: 

1. Търън – Требище  

2. Търън – Селище  

Тикале – Устово 

 

  ПО ЧЕТИРИДЕСЕТ И ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Промяна на 

общинската транспортна схема за обслужване на населението /Смолян – 

Момчиловци/. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Следваща докладна записка, номер 46. Смолян – Устово – 

Момчиловци; Хасовица – Левочево. 
(Димитър Кръстанов, от място: Да чуем кмета.) 

(Филип Топов, от място: Кмета.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Кутела – Устово. 
(Сийка Суркова – кмет на с. Момчиловци, от място: Може ли думата, г-н 
председател?) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Заповядайте! 
СИЙКА СУРКОВА: Уважаеми г-н председател, дами и господа общински съветници, 

колеги кметове на населени места! Повече от половин година обследваме 
пътникопотока по линия № 10, която обслужва Устово – Бостина – Соколовци – 

Момчиловци. Истината е, че пътникопотока наистина е намалял, но и факт е, че 
всичките тези три села имат нужда от работеща транспортна схема, която да бъде в 
услуга на гражданите. В предложението по дневния ред и в сравнение със сегашното 
разписание за Момчиловци, отпада линията, тоест отпада курса в 11 часа от Устово и в 
12 часа от Момчиловци. Обедната линия обслужва доста хора, броейки нали няколко 
пъти пътуващите в автобусите. Стана ясно, че тя се използва предимно от 
пенсионерите, които отиват в Устово, за да си купят лекарства. Използва се и от 
Български пощи, които пък пренасят пощата от Момчиловци към Соколовци и много 
други хора, които пътуват по това време. моето предложение е, защитавайки 

интересите на жителите на Момчиловци, обедната линия да си остане в разписанието 
на автобус № 10. Ако трябва да отпадне един от курсовете, това е курсът в 7.50 

сутринта от Момчиловци, заради това, че 10 минути преди това и 20 минути след това 
има друг автобус, който минава от Кутела, от Белев дол и от Баните. Той може да обере 
пътуващите пътници към Устово. Много пъти сме говорили и с колегите от Соколовци 

и от Бостина, на срещи в Общината и с превозвачите. Имаме реална картина върху 
случващото се с пътуващите хора по тази линия, така че настояваме и от трите села 
обедната линия да си остане в разписанието на автобус № 10. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Аз се извинявам, само уточнете кой час сте съгласни да отпадне, 
защото вие казахте 7.50, а такъв няма. 
СИЙКА СУРКОВА: Има. От Момчиловци в 7.50.  

ДАНЧО КИРЯКОВ: А, от Момчиловци. 

СИЙКА СУРКОВА: От Момчиловци в 7.50, да се добави 12 часа от Момчиловци.  
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ДАНЧО КИРЯКОВ: За делнични дни говорите. 
СИЙКА СУРКОВА: За делничните дни. Иначе сме съгласни, ако трябва да отпадне 
една от линиите.  
ДАНЧО КИРЯКОВ: Имате думата, колеги. Заповядайте! Чухте мнението на кмета на 
Момчиловци. Не виждам други желаещи. 

(Михаил Генчев, от място: Да гласуваме предложението.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: За да гласуваме предложението на кмета на Момчиловци, трябва 
някой от вас да го предложи.  

(Анастас Караджов, от място: Или вносителят да го приеме.) 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Аз така не мога да го подложа на гласуване предложението на 
кмета на Момчиловци. Така че моля, ако някой защитава тази позиция, да ги напише 
тези неща на листче и да ги подложа на гласуване. В обратния случай мога да 
предложа на гласуване само основното предложение. 
КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: Аз в такъв случай подкрепям, колкото и да не ми се иска, 
кмета на Момчиловци. В 7.50 отпада линията, в 12 часа нова линия от Момчиловци. 

(Михаил Генчев, от място: Запазва се в 12.) 

КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: Запазва се в 12. Понеже в предложението го няма, затова 
казвам „нова“. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Записвам го аз сега. Какво е предложението? Отпада в 7.50… 

КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: Отпада курса в 7.50 от Момчиловци и се добавя в 12 часа 
от Момчиловци. От Момчиловци, нали? 

(Сийка Суркова, от място: Да.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ:  Говорим само за делнични дни ли? 

КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: Да. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: И се добавя в 12 часа, така ли? 

(Димитър Николов, от място: Нали 11 беше?) 

(Димитър Кръстанов, от място: 11 от Устово, в 12 от Момчиловци.) 

(Разисквания в залата.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Нека да чуем г-н кмета, нещо иска да вземе думата. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Нали я имаш тази справка и ти? Защото тука пише, че в 12 

часа пътуват 3 човека.  
(Петя Коровска: Тази справка я нямам, ама знам колко пътуват.) 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Трима човека пътуват в 12. 

(Петя Коровска, от място: Обследван е обстойно пътникопотока.) 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Нали има в 12? 

(Петя Коровска, от място: Ние затова сме предложили да отпадне.) 
(Мариана Цекова, от място: Защото са 3-ма.) 

СИЙКА СУРКОВА: Един ден може и да са били трима, но имало е случаи, когато са 
били повече. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: В справката по дати пише 2 дена – 3-ма, на 23.04 са 2-ма. 
СИЙКА СУРКОВА: Само за два дена ли имате справка? 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Три дена са. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: За една седмица. 
СИЙКА СУРКОВА: Има и такива случаи. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Три дена са 3, 1 ден 2-ма, и 3 дена 4. 

СИЙКА СУРКОВА: Ако позволите. 
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ДАНЧО КИРЯКОВ: Заповядайте! 
СИЙКА СУРКОВА: Справката с броенето на пътниците е правена преди празниците. 
Тогава е различен пътникопотока от обичайния. Това бяха точно преди Великден. Има 
случаи, когато автобуса е пълен в 12 часа. Пътуват работещите в болницата, които са 
втора смяна, както казах и Български пощи превозват пощата от Момчиловци до 
Соколовци с този автобус. Пенсионерите минавайки на рецепта през личния лекар, 
който започва работа в 9 часа, също пътуват в този автобус.  
(Мариана Цекова, от място: В 12 часа?) 

СИЙКА СУРКОВА: 12 часа. Към Устово, за да си купят лекарства и се връщат със 
следващия автобус в 14 часа.. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: В 7.50 пише един ден 0, един ден 1. 

СИЙКА СУРКОВА: Даже 13.40 се връщат обратно. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Ако ти го приемаш това.. Предложението на г-н Хаджихристев е 
да отпадне в 7.50 линията, а да се добави в 12 часа в делнични дни. 

СИЙКА СУРКОВА: Около 7.50 минават още 3 автобуса през Момчиловци. през 10 или 

през 20 минути. Тогава пътуват от Баните, от Кутела и от Белев дол. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Добре, приемам го. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Вносителят приема предложението на г-н Хаджихристев. Тоест да 
отпадне в делнични дни курса в 7.50, а да се добави в 12 часа. 
(От залата: То го има. Не е предложено, трябва да се добави.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Значи в делнични дни от Момчиловци в 12 часа се добавя курс. 
Той не съществува в предложението. Вместо в 7.50, става в 12 часа. Така. Вносителят 
това го приема. Затова 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. Гласуваме основното 
предложение с изменението, което е прието от вносителя.  
 

Поименно гласуване на проекта за решение по т. 46 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     – „за“ 

13. Илия Томов     – „за“ 

14. Кирил Хаджихристев   – „за“ 

15. Коста Начев     – „за“ 

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

19. Марияна Методиева    – „за“ 

20. Милен Журналов    – „за“ 

21. Милен Пачелиев    – „за“ 

22. Михаил Генчев    – „за“ 

23. Петър Мирчев     – „за“ 

24. Салих Аршински    – не гласува 
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 „за“, докладната записка с направените изменения, приети от 
вносителя, се приема. 

 

Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на Кмета на Община 
Смолян – НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ, на основание чл.27, ал.3 от ЗМСМА, 

 

Р Е Ш И: 

 

           На основание чл. 17, ал. 5 от Закона за автомобилните превози и чл. 8, ал. 3 от 
Наредба №2 за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за 
осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси, утвърждава промени в 
транспортната схема на община Смолян, приета с Решение № 424/21.04.2010г. на 
Общински съвет Смолян, както следва:  
 

4.Линия №10  (Автогара Смолян –Устово – Момчиловци),  

Маршрут: Момчиловци – Соколовци – Устово – Смолян  

Еднопосочна дължина – 14 км до Устово +10 до Смолян -24км 

Времепътуване: 30 мин. до Устово + 30 мин до Смолян -1час 
Брой курсове двупосочно : 5бр. делнични дни, 4бр. празнични дни 

Брой автобуси на линия: 2  броя автобуси   /клас I,  II и А/ съгласно чл. 37 т. 1 от Наредба 
2/15.03.2002г. 
Разписание: 

Делнични дни 

От Момчиловци От Устово От Смолян 

6:10, 6:40 до Смолян,  12.00, 

14:08- уч. дни, 17:05 

7:10, 13:40 уч. дни, 14:45, 

18:10, 19:45 

14:15, 17:36 

Празнични дни 

От Момчиловци  От Смолян  

7:00, 12:00, 17:00, 19:00 8:30, 13:00, 17:40, 19:45 

 

 

2 Линия: Устово – разкл. Хасовица  - Хасовица  - Левочево  
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Маршрут: Устово – Разклон Левочево – разкл. Хасовица  - Хасавица - Левочево  
Еднопосочна дължина :–8 км   

Времепътуване: 25 мин.  

Брой курсове двупосочно:  3 бр.  
Особености на линията Изпълнява се от 01.04 – 30.10 – понеделник и петък  
От 30.10 – 01.04 – понеделник  - курсът в 12:30, в останалите курсове линията   
Брой автобуси на линия: 1 броя автобуси   /клас I,  II и А/ съгласно чл. 37 т. 1 от Наредба 
2/15.03.2002г. 
Разписание:  

 

От  Устово  От  Левочево  
7:00 работни дни, 12:30 – понеделник и 

петък от 01.04-30.10; 12:30 – понеделник 
от 30.10-01.04, 17:30  

7:15работни дни, 12:45 – понеделник и 

петък  от 01.04 – 30.10, 12:45 0т 30.10. до 
01.04 – понеделник  

Събота 01.04.-01.10  

7:30 7:50 

Неделя 01.04.-01.10  

18:10 18:30 

 

 

 

3.Линия: Кутела – Устово  

Маршрут: Кутела – Върха – Момчиловци – Соколовци – Бостина – Устово  
Еднопосочна дължина :–27 км   

Времепътуване: 56 мин.  

Брой курсове двупосочно:  1 бр.  
Особености на линията : Понеделник , сряда и петък 
Брой автобуси на линия: 1 броя автобуси   /клас I,  II и А/ съгласно чл. 37 т. 1 от Наредба 
2/15.03.2002г. 
Разписание:  

 

От  Устово  От  Кутела  
16:30ч  - 7:00ч.  

 

II.Линии, които следва да бъдат закрити , поради отпаднала транспортна необходимост и 

трайно неизпълнение от страна на превозвачите: 

3. Кутела - Върха 

4. Кутела - Славейно 

Устово – Хасовица 

 

 

ПО ЧЕТИРИДЕСЕТ И СЕДМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Упълномощаване 

представител на Община Смолян за участие в Общото събрание на „Регионално 

Дружество за заетост и структурно развитие – РДЗ и СР“ ООД гр. Смолян. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Следваща докладна записка. Упълномощаване на представител на 
Община Смолян в Дружество по заетост. Г-н кмете? 

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

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

ДАНЧО КИРЯКОВ: С 23 гласа прекратяваме разискванията. Гласуваме основното 
предложение, колеги. Отново поименно. 
 

Поименно гласуване на проекта за решение по т. 47 от дневния ред: 
 

1. Анастас Караджов   – „за“ 

2. Ангел Безергянов    – отсъства 
3. Анита Чолакова   – „за“ 

4. Валентин Кюлхански    – „за“ 

5. Валентин Цолов    – отсъства  
6. Данчо Киряков    – „за“ 

7. Димитър Кръстанов    – „за“ 

8. Димитър Николов    – „за“ 

9. Екатерина Гаджева   – „за“ 

10. Елисавета Лободова    – „за“ 

11. Ивайло Халваджиев    – „за“ 

12. Иван Пищалов     – „за“ 

13. Илия Томов     – „за“ 

14. Кирил Хаджихристев   – отсъства 
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     – „за“ 

29. Юлия Кисьова     – отсъства 
 

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

ДАНЧО КИРЯКОВ: С 23 „за“, докладната записка и решенията се приемат. 
 

                         Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на Кмета на 
Община Смолян – НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ, на основание  чл.21, ал.1, т. 9, 

ал.2 и чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 
34 от  Наредбата за условията и реда за упражняване на правата на собственост на 
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общината в търговски дружества с общинско участие и общински предприятия, чл.137, 

ал.1, т.3  от Търговския закон 

 

Р Е Ш И: 

 

I. Упълномощава ВЕНЕРА АРЪЧКОВА  - зам. кмет на община Смолян, 

да представлява община Смолян на 26.06.2019 г. от 16:00 часа в Общо събрание 
на „РЕГИОНАЛНО ДРУЖЕСТВО ЗА ЗАЕТОСТ И СТРУКТУРНО РАЗВИТИЕ“ 

ООД с ЕИК: 120040327, със седалище и адрес на управление: гр. Смолян 4700, 

бул. „България“ № 24а, в което дружество Община Смолян е съдружник, като 
изрази становище и гласува по проекторешенията съгласно изпратената покана, 
съдържаща предложение за дневен ред, както следва: 

1. По точка първа от дневния ред: Приемане на отчета за дейността 

на „ РДЗ и СР“ ООД през 2018 г. – да гласува „ЗА“ и да изрази положително 

становище. 

2. По точка втора от дневния ред:  Приемане на счетоводен баланс и 

отчет на приходите и разходите на дружеството за 2018 г.- да гласува „ЗА” 

и да изрази положително становище. 

 

ІІ. Възлага на представителя на община Смолян да присъства на редовното 
Общо събрание на съдружниците на 26.06.2019 г. от 16.00 ч. в офиса на 
дружеството, гр. Смолян 4700, бул. „България“ № 24а. 

 

ІІІ. Предоставя на представителя на община Смолян в съответствие с 
настоящото решение да извършва всички необходими действия за защита на 
интересите на община Смолян като съдружник  в "РЕГИОНАЛНО 

ДРУЖЕСТВО ЗА ЗАЕТОСТ И СТРУКТУРНО РАЗВИТИЕ-РДЗ И СР" ООД.  

 

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

 

ПО ЧЕТИРИДЕСЕТ И ОСМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Приемане на 

Правила за условията и реда за предоставяне на финансова помощ за новородено 

или осиновено на територията на Община Смолян. 

ДОКЛАДВА: Ангел Безергянов – общински съветник 

 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Последна точка мисля от дневния ред. Правила за условията и 

реда за предоставяне на финансова помощ за новородени и осиновени. Заповядайте, г-
н кмете. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Вносители са тия. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Кои тия? Кои са вносители. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Група общински съветници. 
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ДАНЧО КИРЯКОВ: А, да. Извинявайте! Имате думата, вносителите, ако желаете. 
Заповядайте, г-н Безергянов! 
АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Уважаеми г-н председател, уважаеми г-н кмет, уважаеми 

колеги общински съветници, уважаеми дами и господа представители на масмедиите, 
уважаеми, вече виждам няма кметски наместници и представители на местната власт 
по населени места! Както знаете, това беше дълго дискутирана тема. Във връзка с 
протоколно решение от 06.02.2019 г. по предложение на общински съветник Милен 

Пачелиев се прие такова решение да бъдат изготвени правила за подпомагане с 
еднократна финансова помощ на новородени и осиновени на територията на община 
Смолян. В тази връзка с цел по-голяма публичност и прозрачност бяха публикувани 

въпросните правила. Всички заинтересовани страни имаха възможност да дадат своите 
мнения, становища и предложения по тях. Пред вас, може би вече сте се запознали с 
въпросната докладна, с проекта на правилата, както и мотивите, които налагат 
приемането на тези правила. Относно нещата по докладната записка, няма какво да 
допълня. Ако имате нещо, заповядайте колеги! Общата воля е на всички да 
подпомогнем така и да приведем във фактическо изпълнение решението ни още от 
06.02.2019 г., във връзка с което сме предприели така инициатива с цел подпомагане на 
новородени в Община Смолян. Благодаря! 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Имате думата, колеги! Г-н Аршински първи вдигна ръка, след 
това г-н Караджов. 
САЛИХ АРШИНСКИ: Уважаеми г-н председател, уважаеми г-н кмет, уважаеми 

общински съветници! Още след предложението на колегата Пачелиев, имаше един 

проект на колегите от КРОС, който по една или друга причина не сме го разгледали. В 

последствие имах възможността на основата на проекта на колегите от КРОС да 
направя корекции, които ги коментирах с г-жа Каменова. Не знам дали е тук. И с нея се 
обединихме около общи правила, които могат да бъдат залегнали в подобен 

правилник. В последствие колегите от ГЕРБ входираха предложение за такъв 
правилник, който е основа и на днескашната. Защо казвам тази хронология? За да не 
оставаме с впечатление, че това, което след момент ще изложа по предложения 
правилник, има дискриминационен момент по отношение на всички европейски 

конвенции, по които България е страна. От гледна точка защита на правата на детето, 
на новородените. Дискриминация съгласно Закона за защита от дискриминация – пряка 
и непряка и нарушение на Конституцията в частта на здравеопазване и образование 
като достъпни до всеки един български гражданин. Искам да кажа, че тези констатации 

не са направени след постъпилото становище на Хелзински комитет. С г-жа Каменова 
сме ги коментирали много преди това становище и с нея имахме единомислие. Държа 
да го подчертая, съжалявам, че я няма в залата. За мен беше учудващо, че вносителят 
внася правилник, който повтаря същите дискриминационни моменти. Г-н председател, 

внасям ви правилника с нанесените корекции във всеки един член и алинея, като 
предложение за промяна. Благодаря! 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Ами то по-добре да го дадете на вносителя, дали го приема. 
Вероятно корекциите са доста. Ако искате, да изчакате малко и да го размножим и да 
го раздадем. 

САЛИХ АРШИНСКИ: Ако позволите само. Аз предполагах, че адвокат Каменова, 
колежката Каменова го е дискутирала. Имам лошият опит, когато на комисия се 
приема нещо, в зала се отхвърля, затова прецених, че няма нужда в комисия въобще да 
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го коментирам. И го внасям директно в зала. Ако има тази възможност да го 
размножим, за да бъде гледано, аз нямам нищо против. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Има, разбира се. Стига да имате търпение за малко. За няколко 
минути. 

(Михаил Генчев, от място: Да ги прави едно по едно предложенията и да ги 

гласуваме. Какво толкова?) 

(Димитър Кръстанов, от място: Много ли е?) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Г-н Караджов се отказва, г-н Топов. 
ФИЛИП ТОПОВ: Колеги, с цялото ми уважение към добрите намерения, в този вид, в 
който е предложена тази докладна записка, не може да бъде приета. Не може и с 
корекции, които не са минали на обществено обсъждане, да бъдат приемани днес в 
това заседание. Аз се учудвам, че в групата на ГЕРБ има няколко юристи, са решили да 
внасят нещо, което тотално противоречи на Закона за защита от дискриминацията и 

прави чест на г-н Аршински, че се е справил с това противоречие. Ще бъда максимално 
кратък. Всеки от залата може да отвори Закона за защита от дискриминация, чл. 4, ал. 
1. По-нататък имаме много солидно противоречие със Закона за семейните помощи за 
деца. Не е доказано… 

(Общинските съветници от задните редове разговарят помежду си и се вдига шум.) 

ФИЛИП ТОПОВ: Колеги, дайте малко уважение! Има, дето се казва, недоказана 
обществена потребност, говорим много висока обществена потребност от такова нещо, 
от този правилник. По-нататък в самата докладна записка вносителите предлагат да 
актуализираме бюджета за 2019 година със 150 хиляди, което в този момент и в липса 
на обосновка за такава актуализация, също не може да бъде елемент на обсъждане. В 

тази връзка има такива правилници, уважаеми колеги, в други общини, които нито 
съда ги е връщал, нито областния управител ги е връщал. И понеже аз предложих през 
юли месец да гледаме и транспортните схеми, ако преценят колегите вносители от 
групата, може да им посочим в кои общини има утвърдени такива правила. Може да 
стъпят и на проекта, който беше подготвен от групата на КРОС. Аз също взех там 

участие. Затова колеги, нека само да не се заблуждаваме, в този вид не може да 
приемаме адхок поправки, които не са минали на обществено обсъждане. Говорим за 
обществено обсъждане. Трябва да се качи това, което ще се приема на сайта на 
общината, да се обсъди и в определените срокове да се внесе отново. Затова колеги аз 
ще гласувам „против“. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Г-н Сабрутев, заповядайте! 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Уважаеми колеги, правилно колегата Безергянов отбеляза, че 
това е предложение на нашият колега Милен Пачелиев. На правилникът, който е 
предложен от вносителите, имам само едно предложение. И то е следното. В чл. 4, 

помощите за първо, второ и трето дете да бъдат по 500 лева. Тоест да не са 300, 400 и 

500, а да са еднакви. Всички деца са ни мили. Относно предложението на г-н 

Аршински и на г-н Топов. Не съм съгласен с тях. Не нарушаваме абсолютно никакви 

права. Значи ще дам пример в две общини. Едната е Монтана, другата е Сливен. Преди 

няколко часа са го приели по същия начин. Не нарушаваме никаква дискриминация. 
Това господа и дами не е държавна помощ. Ние като общински съветници, тоест аз 
като общински съветник, подкрепям колегите от ГЕРБ с тази докладна, защото аз 
желая, както се беше изразил Милен, да наградим, не знам дали е точната дума, тоест 
да поощрим раждането на деца в нашата община, на които родителите първо са се 
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изучили и имат поне средно образование, и след това да го направят след 18 години. 

Защото нашето общество има нужда от това. Няма нужда на 12, 13, 15 години ние да ги 

дотираме или да ги подкрепяме, защото знаете какво ще се случи. Само да напомня, че 
Община Сливен има огромен проблем с това и те са го приели. Тъй че аз ви апелирам 

да го приемем в този вид. Нека да се подложи на гласуване моето предложение за 500 

лева. Ако се приеме – о`кей! Ако не, да остане така. Благодаря! 
(Салих Аршински, от място: Реплика.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Реплика има най-напред г-н Аршински. И след това г-н Караджов. 
САЛИХ АРШИНСКИ: Реплика на г-н Сабрутев. Г-н Сабрутев, съгласно 
Конституцията, всички помощи без значение дали са от държавен или от общински 

бюджет се разпределят съгласно нормите на Конституцията. Над Конституцията са 
ратифицираните от България европейски директиви и конвенции. Под Конституцията 
има законови нормативни актове, които при всички положения в Закона за защита от 
дискриминация ясно казва, че всички отношения в обществото, без значение дали те 
имат материално или не материално отношение, се подчиняват на нормите на този 

закон. Дори не влизаме в разговор на тема дали това е държавна или общинска помощ 

и така насетне. Аз съм абсолютно съгласен с това, че в страната има проблем с така 
наречения проблем „деца раждат деца“, но това е проблем на държавата, на 
държавното управление, не на Общинския съвет. С образованието също има проблем, 

но ние не можем с приемането на правилника да нарушаваме тези законови актове. 
Второ и последно нещо. Това, че в Сливен приели нещо, не означава, че то е законно. 
Трето и последно. Вие си спомняте, че имаше наредби, приети още от времето на г-жа 
Янкова, която Прокуратурата преди два-три месеца обърна внимание, че са в 
нарушение на закона. Това, че Прокуратурата под една или друга форма е проспала 
или не е уловила момента, уверявам ви, че с приемането в този вид на правилника, той 

ще бъде внесен в съда. И той няма да проработи. Благодаря! 
(Разисквания в залата.) 

(Михаил Генчев, от място: Колеги, ние днес не обсъждаме нещо…) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Г-н Караджов искаше думата. 
АНАСТАС КАРАДЖОВ: По подобие на г-н Сабрутев, аз също съм съгласен с 
условията. Безспорно, в град Смолян има нужда хората да бъдат стимулирани да 
правят деца и да раждат. Единственото, в което аз не виждам логика е в член 3, т. 2, 

„детето да е до 3-то в семейството“. Предполагам, че има основателни причини г-н 

Безергянов да го е включил в докладната, но смятам, че останалите рестрикции са 
напълно достатъчни. Няма нужда, ако някой е решил да има четири деца и повече, ние 
да му забраняваме. Или да не му даваме помощ, по-скоро. Така че предлагам просто да 
отпадне точка 2, като 3 и 4 точка са напълно достатъчни като рестрикция. Да имат 
навършени 18 години, пета също – да имат непрекъснати здравноосигурителни права. 
Предлагам да отпадне т. 2. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Така. Други желаещи има ли за изказване? Г-н Безергянов иска 
думата. Аз мога да ви предложа, докато г-н Безергянов се придвижи до микрофона и да 
ви напомня, не да ви напомня, да ви обърна внимание, че това не е правилник, а са 
правила.  
(Михаил Генчев, от място: Не е подзаконов нормативен акт.) 
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ДАНЧО КИРЯКОВ: Второто нещо е, че практически ако това се приеме, това все едно, 
че Общински съвет награждава семействата с деца. Да, практически така става, защото 
са правила за награждаване буквално на семейства с деца. 
(Разисквания в залата.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Аз ще ви дам думата така или иначе, без значение. Та това искам 

да обърна внимание. Раздайте го на колегите.  
(Вариантът на правилата, с направените предложения от Салих Аршински беше 
размножен и раздаден на общинските съветници.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Това са предложенията на г-н Аршински. Това е правила, а не 
правилник. Което е съществена юридическа разлика. Заповядайте! 
АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Уважаеми колеги, благодаря за възможността да вметна и аз 
някоя друга дума относно изказванията на колегите! Първо искам само да обърна 
внимание, че така предложения проект на правила за отпускане на финансова помощ 

на новородени и осиновени е утвърдена, разгледана и подробно дискутирана в 
Националното сдружение на общините в България. Това не е правилник, който не е 
съгласуван с всички съсловни групи и с представители на местната общност, на 
заинтересованите страни. От тази гледна точка не виждам аз притеснение, че ние по 
някакъв начин нарушаваме конвенции, закони, конституции и така нататък. Общо 
взето това становище, може би за което и г-н Аршински така вметна и цитира, използва 
термини от него, то няма правна и обвързваща сила за нас. То не ни дава и не ни вкарва 
в задължение ние на 100 % да го подкрепим или да се съобразим с него. Смятаме, че 
така предложения правилник, така предложените правила, защото тука сега ми дадоха 
правилника и предложенията на г-н Аршински, извинявам се, по никакъв начин не 
води до някаква незаконосъобразност или до такава дискриминация, за която се 
говори. От там насетне вече изборът на всеки един от вас е по лично усмотрение, по 
вътрешно убеждение, по това кой какво смята и има ли нужда, няма ли нужда. Аз не 
разбирам как на 06.02. 27 съветника са били „за“, сега се оказва, че има някакъв 
проблем, нещо което ви притеснява. Всеки има право на мнение, на избор и на 
становище и да подкрепя или да не подкрепя дадени неща. Затова оставям изцяло 
ролята във вашите ръце. Благодаря!  
ДАНЧО КИРЯКОВ: Г-н Аршински искаше думата. Г-н Аршински, аз акцентирах на 
думичката „правила“, защото вие сте написали правилник.  
САЛИХ АРШИНСКИ: Не, не, чакайте! 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Заповядайте! 
САЛИХ АРШИНСКИ: Г-н председател, аз нищо не съм написал. Това, което виждате е 
написано от вашите колеги. Това, че те не знаят дали пишат правилник или правила, 
ваш проблем, на вашата група. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Това е, което вие ми дадохте. 
САЛИХ АРШИНСКИ: Това е базата на ГЕРБ, върху която съм нанасял корекции. 

Върху тях съм нанасял корекции. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: В докладната пише правила. 
САЛИХ АРШИНСКИ: О,кей! Говоря за корекциите. Името дали ще бъде правилник 
или правила, това не отменя дискриминационните моменти. Обръщам внимание. 
Хелзинският комитет написаха становище много след като с г-жа Каменова уточнихме 
това. Така че няма отношение Хелзинския комитет. Г-н председател, тонът, който се 
задава в държавата на популизъм, примесен с национализъм, с фашистки нотки, 
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започва да влияе и в местния парламент. Аз нямам моралното право на микрофон да 
кажа, но много от съветниците искаха да има такива правила с цел да сме ограничили 

ромите да не получават пари. Знаем, че те са малко в тази община, те не са основен 

проблем. Темата на тази моя реакция не е определен етнос. Темата е, когато има 
създаване на правила, те трябва да бъдат еднакви за всички граждани, жители на 
Община Смолян. Подкрепям предложението на г-н Сабрутев. То също е част от 
дискриминацията, но когато сме го писали, г-н Сабрутев, нямахме тази информация. 
Не може да има различна ставка, когато става въпрос за подпомагане. Тя трябва да 
бъде една. Каква ще бъде тя е въпрос на решение на Общинския съвет. Но искам да 
кажа, че нанесените поправки са консултирани с Правна комисия и със Социална 
комисия към Народното събрание.  
ДАНЧО КИРЯКОВ: Благодаря! Г-н Генчев, за процедура. Може и от там. 

(Михаил Генчев, от място: Предлагам да прекратим разискванията и да преминем 

към гласуване.) 
(От залата: Има изказване.) 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Ако може, г-жа Гаджева да я чуем. Заповядайте! 
ЕКАТЕРИНА ГАДЖЕВА: Уважаеми г-н кмет, уважаеми г-н председател! Позволявам 

си да взема думата за основно изказване поради факта, че на няколко пъти ни е 
цитирана г-жа Славка Каменова, отсъстваща от залата. Значи преди началото на 
сесията съветниците от групата на ГЕРБ се събрахме, за да обсъдим дневния ред и там 

лично г-жа Каменова изрази съвсем различна позиция от която г-н Аршински в 
момента обяснява, че тя е заела. Нейното становище беше именно, че това не е 
подзаконов нормативен акт, че това са правила, че не нарушаваме и не 
дискриминираме нищо, поради факта, че това е награда. Може би записано „финансова 
помощ“ думата „помощ“ създава илюзия, че отнемаме някакви помощи. Тези правила 
не отменят законовите положения, предвидени в други нормативни актове. Това е 
награда и по същия начин дори отново цитирайки я в дискусията, се изрази становище, 
че раздавайки наградите за 24 май може някой учител да каже, че е бил дискриминиран 

като наградата не е била дадена на него, а на друг учител. Така че цитирайки имена на 
хора неприсъстващи, ето аз ви изказвам позиция от преди няколко часа. 
САЛИХ АРШИНСКИ: Като споменат поименно. Със съгласието на г-жа Каменова, 
когато е тук, ще изкарам цялата комуникация с нея, за да видите, че това, което 
твърдите в момента не отговаря на истината. 
(Разисквания в залата.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Така. секунда. Момент, моля ви за още малко усилия! Тъй като 
виждам, че няма да ми дадете думата, аз имам едно предложение съвсем в началото, 
вносителите, ако го приемат, правила за условията и реда за предоставяне на финансов 
стимул за новородено и осиновено на територията на община Смолян. Да не е 
финансова помощ, а да е финансов стимул. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Това е идеята. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Помислете вносителите, ако приемате, няма да го подлагаме на 
гласуване, както и предложението на г-н Сабрутев. 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Точно това исках да предложа и аз, тъй като… Г-н председател, 
вие казвате, че в докладната е записано правила, ама в приложението е правилник. 
Имах същото предвид да предложа. Подкрепям това, което казахте. И искам да 
предложа прекратяване на разискванията. 
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ДАНЧО КИРЯКОВ: Добре. Нека все пак да дадем думата на … Реплика, заповядайте! 
(Михаил Генчев, от място: На кой реплика?) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Не знам на кой реплика. 
ФИЛИП ТОПОВ: На г-н Сабрутев. Колеги, като юрист, като човек, който иска да има 
много млади хора в Смолян, да стимулираме всичко, което е добро и положително, 
дето се казва сърцето казва за това предложение „за“. Обаче като юрист всяко нещо, 
което прави разграничение и аз не напразно ви посочих чл. 4, ал. 1 от Закона за защита 
от дискриминация. Всяко разделение на база пол, раса, образование, възраст, семейно 
положение и така нататък, е дискриминация. Затова наистина ви казвам, че аз ще 
гласувам „против“. А кой и както иска от тук нататък да гласува, това си е негово 
право. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Така. Има предложение за прекратяване на разискванията. Който е 
„за“, моля да гласува. Г-жа Сивкова, вашият глас и на г-н Генчев само се чуват! 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 25, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: С 25 „за“, прекратихме разискванията. Сега, г-н Безергянов, бяха 
направени предложения. Моля вие да обявите кои приемате, кои не приемате, за да 
знам какво да подложа на гласуване.  
АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Приемаме предложението, което направихте вие въпросните 
правила да се нарекат вместо помощ стимул. Това приемаме като предложение. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Така. Г-н Сабрутев имаше предложение стимулът да бъде еднакъв 
за първо, второ и трето дете. Това приемате ли го или не? 

АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Приемаме го. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Приема се това предложение. Г-н Караджов имаше някакво 
предложение, което… Другите се помнят, ама ... 
(Михаил Генчев, от място: За четвъртото лапе.) 
(Анастас Караджов, от място: Точка 3 за „до трето“ да отпадне.) 
(Екатерина Гаджева, от място: Приемаме го.) 
АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Приема се. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Приема се предложението и на г-н Караджов. Тоест остава сега, 
все пак имахте най-много…  

(Общинските съветници от задните редове разговарят помежду си и вдигат шум.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Може ли за тишина, г-жо Гаджева! 
(Екатерина Гаджева, от място: Може, г-н Киряков!) 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Не може да говорим един през друг сега! Остава да чуя мнението 
на вносителя за най-голямото предложение, което го размножихме, на г-н Аршински. 

Моля за становище на вносителя предложенията, които бяха размножени на г-н 

Аршински. 

АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Не го приемаме. Така не можем да се запознаем. Те са 
изключително много. Просто няма как да го приемем в този вид и тези предложения, 
които са предложени. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Така. започваме решим на гласуване. Всички предложения, които 
бяха направени в залата, с изключение предложението на г-н Аршински, бяха приети 

от вносителя. 
(Салих Аршински, от място: Процедура.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Процедура, заповядайте!  
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САЛИХ АРШИНСКИ: Разбрах, че вносителят не приема предложенията. Моето 
процедурно предложение е да бъдат четени член по член. Те не са толкоз много. 
Повечето отпадат, няма замествания. Даже в момента гледам, само на тази страница са, 
н тази няма. Моето процедурно предложение е разглеждане член по член на 
предложените предложения. благодаря! 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Така. Едно ваше становище е добре да чуем. 

(Салих Аршински, от място: В смисъл?) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Сега ще ви кажа. Другите предложения не бяха съществени по 
съществото на смисъла на правилата. И на г-н Сабрутев, и на г-н Караджов, и моето. 
Докато вашите са съществени, касаещи почти изцяло тези правила. Г-н Топов изказа 
мнение, че те трябва да бъдат на обществено обсъждане подложени, за да могат да 
бъдат гласувани в зала. Вие продължавате ли да ги поддържате без обществено 
обсъждане да ги гласуваме? 

САЛИХ АРШИНСКИ: Да, продължавам да ги поддържам.  

ДАНЧО КИРЯКОВ: Добре.  
САЛИХ АРШИНСКИ: И те наистина променят философията, смисъла на правилата. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Добре. Поддържа ги г-н Аршински. Това наистина трябва да 
почнем да ги гласуваме едно по едно. 
(От залата, говорят вкупом: Да решим дали да ги гласуваме.) 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Моля, не разбрах? 

(Анастас Караджов, от място: Да гласуваме предложението.) 

АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Да подложите на гласуване предложението по процедурата на 
гласуване, която иска г-н Аршински. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Добре. Желанието на г-н Аршински по процедурата, която той 

поиска е.. 
САЛИХ АРШИНСКИ: Само да имате предвид, че тези предложения, които вносителят 
прие, се съдържат и тук. Ще ми е интересно как ще отхвърляте нещо, което преди 

малко приехте. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Не, не. Става въпрос за друго. Г-н Аршински! Г-н Аршински, тука 
става въпрос, че вие предложихте да се гласува точка по точка и има обратно мнение 
да се гласуват амблок вашите предложения. И аз подлагам това на гласуване. Който е 
съгласен, внимавайте, който е съгласен с предложението на г-н Аршински неговите 
предложения да бъдат гласувани точка по точка, моля да гласува. Който е „за“ 

предложението на г-н Аршински, моля да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 2, „ПРОТИВ“ – 20, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 2. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Тоест предложението на г-н Аршински с 2 гласа „за“ не се приема. 
Ще се гласува амблок неговото предложение. Така. Поименно гласуване. Гласуваме 
предложенията на г-н Аршински, които размножихме. 
 

Поименно гласуване на предложението на Салих Аршински по проекта за 

решение по т. 48 от дневния ред: 
 

1. Анастас Караджов   – „против“ 

2. Ангел Безергянов    – „въздържал се“ 

3. Анита Чолакова   – „въздържала се“ 

4. Валентин Кюлхански    – „въздържал се“ 

5. Валентин Цолов    – отсъства 
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6. Данчо Киряков    – „въздържал се“ 

7. Димитър Кръстанов    – „въздържал се“ 

8. Димитър Николов    – „въздържал се“ 

9. Екатерина Гаджева   – „въздържала се“ 

10. Елисавета Лободова    – „въздържала се“ 

11. Ивайло Халваджиев    – „въздържал се“ 

12. Иван Пищалов     – „въздържал се“ 

13. Илия Томов     – „въздържал се 
14. Кирил Хаджихристев   – отсъства 
15. Коста Начев     – „въздържал се“ 

16. Костадин Василев    – отсъства  
17. Мариана Сивкова    – „въздържала се“ 

18. Мария Семерджиева    – „въздържала се“ 

19. Марияна Методиева    – „въздържала се“ 

20. Милен Журналов    – „за“ 

21. Милен Пачелиев    – „за“ 

22. Михаил Генчев    – „против“ 

23. Петър Мирчев     – „въздържал се“ 

24. Салих Аршински    – „за“ 

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

27. Стоян Иванов     – „въздържал се“ 

28. Филип Топов     – „въздържал се“ 

29. Юлия Кисьова     – отсъства 
 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Моля, обявете резултата. 
(Мариана Иванова: 3 „за“, 3 „против“, 18 „въздържали се“.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: С 3 „за“, 3 „против“ и 18 „въздържали се“, предложенията на г-н 

Аршински не се приемат. Поради изчерпване на всички предложения, подлагам на 
гласуване основният текст с приетите предложения от вносителя. Поименно гласуване, 
колеги. 

 

Поименно гласуване на проекта за решение по т. 48 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     – „за“ 

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

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

18. Мария Семерджиева    – „за“ 

19. Марияна Методиева    – „за“ 

20. Милен Журналов    – „против“ 

21. Милен Пачелиев    – „за“ 

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     – „против“ 

29. Юлия Кисьова     – отсъства 
 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Моля, обявете резултата. 
(Мариана Иванова: 21 „за“, 3 „против“, без „въздържали се“.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: 21„за“, 3 „против“ и без „въздържали се“, докладната записка с 
решенията и предложенията направени, се приемат. 

 

                         Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на Кмета на 
Община Смолян – НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ, на чл.21, ал. 2 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация и чл.19, ал.1, т.2 от Правилника 
за организацията и дейността на общински съвет Смолян, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинска администрация 

 

Р Е Ш И: 

 

I. Приема ПРАВИЛА за условията и реда за предоставяне на финансов 
стимул за новородено или осиновено на територията на Община Смолян по 
приложения проект и мотиви към него. 

II. Възлага на Кмета на Община Смолян в срок до следващото заседание на 
Общински съвет - Смолян да внесе предложение за приемане на актуализация на 
бюджет 2019 г. в размер на 150 000 лв. във връзка с обезпечаване изпълнението 
на решението за отпускане на  еднократен финансов стимул за новородено или 

осиновено на територията на Община Смолян. 

          Приложения: Правила за реда и условията за отпускане на финансов 

стимул за новородено или осиновено дете в община Смолян. 

 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Уважаеми колеги, момент! Има обяснение на отрицателен вот. 
Накрая искам да направя едно съобщение. Заповядайте! 
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МИЛЕН ЖУРНАЛОВ: Уважаеми колеги, ние не сме против стимулирането на 
раждаемостта с финансовата подкрепа за новородените, но сме против 
националистическия тон, който се прокарва. Защото в тези правила ясно личи, че има 
дискриминация. Благодаря ви!  

ДАНЧО КИРЯКОВ: Така. Уважаеми колеги, накрая искам да кажа, не исках да 
прекъсвам заседанието на общинския, за да дам това обяснение. Досега докладни 

записки на кметовете на населени места в община Смолян не са раздавани. На тях им е 
изпращан дневен ред и те са се запознавали с докладните записки от сайта на 
общината. Така че възникналият малък спор с кмета на Смилян и забележката на г-н 

Сабрутев не я приемам, защото не е несвършена работа на администрацията на 
Общинския съвет. Благодаря ви! Закривам заседанието. 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Г-н председател, във връзка с отговора, който ми е даден от г-н 

кмета. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Да? 

СТЕФАН САБРУТЕВ: Тази справка е непълна и е частична. Тука виждам просрочия 
само на длъжници, но не както съм поискал за такса смет и битови отпадъци. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Г-н кмете, ако има нещо за обяснение, може. Аз не мога да кажа. 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Аз искам обяснение. Значи тука това е фалшива справка, 
невярна. Вие сте се подписали, г-н Мелемов, или не помните? Ей затова искам дрегер, 
защото после отричате и подписа! И какво правим сега? Ние питаме и някой ни лъже. 
Вие мислите ли, че Община Смолян има само 110 хиляди неплатени разходи? При все 
тука виждам, че.. В сайта има съвсем други справки. Там пише обаче от и до 5 000 

лева. Длъжници – списъкът е огромен. Тука има 20 фирми, които дължат някакви 

дребни суми. Това не е вярно! Това е подигравка с нас общинските съветници! Вземете 
мерки, моля ви се! Г-жа Аръчкова дойде на комисиите и й обясних къде е питането ми. 

Значи ако ние само 100 хиляди имаме да събираме, ами ние сме цъфнали и вързали! 

Това не е вярно! Това ще го публикувам, ако не го получа до една седмица в някоя от 
местните медии едно към едно. 
МИЛЕН ПАЧЕЛИЕВ: Колеги, и аз искам само една обява да ви направя! На 8 юни 

имаме празник в село Букаците, курбан. Чувствайте се всички поканени! 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Сивкова, излез да викаш вънка, моля те! Не може да чуем обявата! 
МИЛЕН ПАЧЕЛИЕВ: Искам към всички колеги да ви поканя на курбан, празника на 
село Букаците на 8 юни! Заповядайте! Всички сте поканени! 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Закривам заседанието поради изчерпване на дневния ред! 

(Заседанието на Общинския съвет беше закрито в 16,15 часа.) 

 

инж. ДАНЧО КИРЯКОВ  /П/ 

Председател на Общински съвет – Смолян 
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