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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 

№ 50 

 

Днес, 28.03.2019 година, от 13.00 часа, в Сесийна зала на Община Смолян се 
проведе заседание на Общински съвет – Смолян, на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от 
Закона за местното самоуправление и местната администрация. 

Присъстваха: 24 общински съветници. 

Отсъстваха: Анастас Караджов, Ангел Безергянов, Илия Томов, Коста Начев, 
Славка Каменова. 
 

 

Заседанието беше открито и ръководено от председателя на Общинския съвет – 

инж. Данчо Киряков. 
 

 

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

Моля проверка на кворума. 
(Мариана Иванова – гл. експерт: 14 общински съветници.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Нямаме кворум. Ще изчакаме малко. 

(Бел. на прот.: Общинският съветник Валентин Цолов влезна в залата, с който 

общинските съветници, присъстващи в залата, стават 15.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Моля, проверка на кворума, момичета. 
(Мариана Иванова: 16 души.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: И трима – 19, вече 20. Уважаеми колеги, кворумът е налице. 
Можем да започнем работа. Най-напред да ви известя. Подали са заявления петима 
колеги, които ще отсъстват – Славка Каменова, Коста Начев, Илия Томов, Анастас 
Караджов и Ангел Безергянов. Материалите са ви раздадени, колеги. Имате думата по 

дневният ред. Заповядайте! 
(Стефан Сабрутев, от място: Процедура.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Процедура, г-н Сабрутев. 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Уважаеми г-н председател, уважаеми г-н кмет, уважаеми гости, 

колеги! Процедурно питане към г-н председателя! С вх. № на 14 март, № 151 съм 

внесъл една докладна записка при вас, която касае прилагане на чл. 15, т. 22 от 
Правилника за организация и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и 

взаимодействието му с Общинската администрация. Попитах на комисии защо тази 

точка не е влезнала в дневния ред и отговор не получих. Второто нещо. Искам да 
попитам поради многобройните запитвания от граждани към моите колеги и към мен, 

какво се случва с изпълнение на решение № 1033 от 06.02.2019 г. относно приемане на 
бюджета на Община Смолян и по-специално частта – прилагането на решение на 
Общинския съвет прието от общински съветник предложение, колегата Пачелиев за 
подпомагане на семействата при раждане на дете. За първо дете 500 лева, а за второ 

300. До колкото разбирам, все още това не се изпълнява. До колкото знам, бюджетът 
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вече е влезнал в сила и искам да питам какво се случва с това нещо. Трето нещо, г-н 

председател, е да направя остра забележка към вас. Вие продължавате да не 
присъствате на комисии. По този начин демотивирате всички останали и една от 
комисиите на която аз присъствах, бяхме 2-3 човека, и тя не се състоя. Поради липса на 
кворум. Още една забележка имам. Не се предоставят на групите, съгласно Правилника 
имаме право на разпечатване на хартиен носител на всички докладни. Това нещо също 

не се случва. Не знам поради какви причини. Сигурно 20 листа хартия е проблем за 
Община Смолян. И не последно място, искам да кажа, че докладните, които касаят ЗУТ 

за продажба на имоти, за отдаване под наем и за различни ПУП-ове, не са придружени 

със скиците, които сте длъжни да ни ги дадете. По тази причина имам предложение 
всички тези точки, които касаят ЗУТ-ове, ПУП-ове, там където е необходимо скици, да 
бъдат оттеглени. Когато ги окомплектовате, тогава да влезнат в дневния ред. Това е 
предложение. И предлагам да внесете моята докладна като последна точка, да кажем. 

Благодаря!  
ДАНЧО КИРЯКОВ: Поред на вашите въпроси. 

(Стоян Иванов, от място: Процедура, още една.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Още една процедура. Заповядайте! 
СТОЯН ИВАНОВ: Уважаеми г-н председател! Обръщам се към вас. 2 сесии минаха, аз 
очаквах да се намесят юристите. Юристи не се намесват. Въпреки, че не съм юрист има 
очеизвадно нарушаване на Конституцията на Република България. Моля да 
предприемете правни и практически действия… 

ДАНЧО КИРЯКОВ: За какво става въпрос, кажете? 

СТОЯН ИВАНОВ: Казвам. Правни и практически действия за премахване на 
противоконституционен текст, Глава трета, чл. 15, ал. 1, т. 22, а именно, чета: 
„Квесторът да бъде оборудван с уреди за тестване за употреба на алкохол и наркотични 

вещества и при необходимост да ги ползва. При установяване на такива лица, 
присъстващи в залата, без значение дали са съветници, кметове, журналисти или 

външни гости и жители на нашия град, да бъдат извеждани от квестора.“ Уважаеми г-н 

председател, има основни принципи – принцип на лично достойнство, на свободната 
воля, на свобода. Тези принципи са заложени в международният правов ред и в 
международни правни норми. Правото на лична свобода и неприкосновеност са 
провъзгласени в Конституцията на Република България. Чета ви чл. 30, ал. 1 от 
Конституцията, който гласи: „Никой не може да бъде подлаган на оглед, обиск или 

друго посегателство върху личната му неприкосновеност, освен по реда, определен със 
закон.“ Всичките тези основни принципи човешки, могат да бъдат ограничени само от 
органите на съдебната власт и с влезли в сила нормативни актове и закони в България. 
Лично аз смятам, че този текст, т. 22 е посегателство върху моята лична 
неприкосновеност. Как си го представяте квесторът да дойде да ми подава дрегер или 

да подава на човек, който е избран с половината население на Община Смолян, да 
ставаме за смях? По силата на кой закон, по кой нормативен акт? Значи годината не е 
1917? Залповете на Аврора отдавна, отдавна са заглъхнали, обаче в нечии глави явно 

не са. Много моля, това предложение, другаря Сабрутев да го отправи на другарката 
Нинова, да го заложат в техния устав. Не става тука в Общинския съвет. То прокурор и 

съдия не може да се разпореди да ме тестват тук с дрегери или с други технически 

средства. Много ви моля! Има няколко варианта. Единият е чрез мнозинство на 
Общинския съвет да заличи тази антиконституционна мярка. Другата е да се сезира 
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Районния прокурор и третата е по съдебен ред. Вие ще прецените какви мерки ще 
предприемете. Ако не ги предприемете, аз лично ще ги предприема. Ще изчакам до 

следващото заседание. Благодаря! 
ДАНЧО КИРЯКОВ: От сега ви казвам, че няма да предприема, г-н Иванов, защото 

промяна на Правилника, има законово установен начин за неговата промяна. Вие 
трябва да внесете докладна. Аз не мога да внеса такава докладна, трябва да внесат 
трима съветника докладна до Общинският съвет. Аз съответно няма да я включа в 
дневния ред, ще обявя обществено обсъждане на Правилника с тази промяна и когато 

мине общественото обсъждане, ще предложа вашето предложение за изменение на 
Правилника. Това е реда. 
(Михаил Генчев, от място: И ще ви мине мандата.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Така че аз не мога да… Ако сезираме Прокуратурата, 
Прокуратурата ще ни прати в Съда. И същата работа. Ние пак ще трябва да правим 

промяна или обществено обсъждане, ако Правилникът падне поради вашите твърдения 
за тази норма. Така че, ако искате да избегнем съдебни дела и прокурорски преписки и 

т. н., реда е такъв. Просто съберете ваши съмишленици още двама, с които да внесете 
докладна до председателя на Общински съвет и това е. Направо ви отговарям на 
въпроса. Друго не мога да направя. Глупаво е аз да сезирам Прокуратурата като 

председател за противоконституционна норма. После аз трябва и да помисля по вашите 
твърдения. Аз ги чувам за първи път между другото. Вие казвате, че вече две сесии… 

Аз за първи път чувам вашето възражение. За първи път го чувам. 

(Стоян Иванов, от място: Чакам юристите.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Ами добре. Юристите, ама аз не съм чул. Г-н Хаджихристев има 
процедура. 
КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: Г-н председател, г-н кмет, колеги, господа кметове на 
населени места! Искам да зачета от Протокол № 48 от 06.02.2019 г., една извадка. 
„Уважаеми колеги…, това е всъщност председателя, „… Уважаеми колеги, в 
почивката, в консултации с всички групи и всички съветници, изобщо от състава на 
Общинския съвет, се прецизира предложението, което направи г-н Пачелиев и аз ще ви 

го зачета. Да се отпусне еднократна помощ за първо раждане в размер на 500 лева, за 
всяко следващо по 300 лева, като родителите да имат постоянен адрес в Община 
Смолян, по правила, одобрени от Общинският съвет. Комисията по законност да 
изготви и предложи на Общинския съвет правила във връзка с тази еднократна помощ 

за следващото заседание. Който е „за“ това предложение, моля да гласува. Гласуваха 
27 „за“, „против“ – 0, „въздържал се“ – 1.“ Реших да проверя дали има такова решение 
на Общинския съвет. Оказа се, че такова решение няма. Въпросът ми е кой го скри това 
решение? Защо се наложи да се крие? Защо не се публикува това решение? В тази 

връзка искам да кажа, аз като председател на Комисията по законност, тъй като 

гласувалите колеги са ми дали тази възможност, какво направих. Свиках извънредно 

заседание на Комисията, като предложих проект за Правила за отпускане на тези 

помощи. Уважаеми колеги, за да има видими резултати, ще ви кажа какво се случи на 
това заседание. Колегите от мнозинството първо не бяха се запознали въобще с 
проекта, който го бях предложил. Изкараха ме едва ли не, че съм постъпил 

неколегиално, тъй като съм предложил такъв проект и започнаха да въртят нещата 
само и само да не се гласува такъв проект. Започнаха, че трябвало да мине през 
Бюджетна комисия, през Социална комисия. Независимо от това, че има решение на 
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Общинския съвет, което го зачетох, в което Правната комисия е длъжна да изработи 

такива правила и после да минат през останалите комисии и да се гласуват на сесия. 
Явно е такова разпореждането от отгоре, точно това решение да не се изпълни. Така че 
нека да чуят и младите граждани на Смолян, които раждат и ще раждат деца, че просто 

в момента управляващото мнозинство не иска да се отпуснат такива помощи. Правят 
всичко възможно. Следващ въпрос. Към кмета. Решение № 856 на Общинския съвет от 
07.06.2018 г. относно установяване на състоянието и незабавен ремонт на мостовото 

съоръжение в гр. Смолян, кв. Устово. Реши: „1. Възлага на кмета на Община Смолян в 
кратки срокове да назначи експертна комисия за оглед и доклад относно техническото 

състояние на мостовото съоръжение. При съществуващ потенциален риск от 
разрушаване на дървения под, кметът да издаде заповед за прекратяване 
експлоатацията на съоръжението до отстраняване на причините. 2. Възлага на кмета на 
Община Смолян да предложи за приемане от Общинския съвет финансови средства, 
необходими за ремонт на мостовото съоръжение. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Ориентирайте се към приключване. Изтича ви времето. 

КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: В момента този мост е крайно опасен за пешеходци и за 
автомобили. Може би ще се наложи някой път, ако не вземете мерки, да търсим паднал 

човек в реката или паднал камион в реката или автомобил. И в този случай искам да 
кажа, че просто се учудвам за това как се пренебрегват решенията на Общински съвет. 
За мен май-нямате нужда от Общински съвет и управлявате еднолично, както и вашият 
вожд. Нищо европейско, а говорим, че Европа влиза в нашия апартамент, тоест дом.  

ДАНЧО КИРЯКОВ: Нека да отговоря аз. Ще дам думата. Г-н Хаджихристев, хубаво е 
да чуят младите хора, да знаят, че аз съзнателно не съм го извел като решение. 
(Филип Топов, от място: Процедура.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Когато свърша. Не може да ме прекъсвате, аз почнах.  

(Филип Топов, от място: Не, защото се закани кметът да говори.) 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Той ми зададе. Защо? Какво имаш против мен да говоря? 

Нека да кажа. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Съвсем съзнателно не съм го извел като решение това, г-н 

Хаджихристев, защото в този случай бюджетът щеше да бъде необвързан. Във 
вариантът, в който Общинския съвет гласува бюджета, плюс това предложение, де 
факто е в дефицит и ние трябва да посочим от къде ще се финансира този дефицит или 

да има някакво разместване на параграфи и така нататък. Такъв бюджет не може да 
бъде приет и ще бъде върнат за ново обсъждане. Това е причината. 
(Михаил Генчев, от място: Хайде да не ставаме смешни пред гражданите на 

общината.) 

(Димитър Кръстанов, от място: Да ги затваряме мостовете…/не се чува.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Бележка ви отправям, г-н Генчев. Аз никога не съм се извиквал, за 
да ви прекъсвам. 

(Михаил Генчев, от място: Хайде пак, няма да говоря…) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Това е причината да не е изведено като отделно решение, защото 

не е посочен източник на финансиране. Същевременно, г-н Хаджихристев вие много 

добре знаете, че вие бяхте забравил, а аз стимулирах вас и членовете на Правната 
комисия да се съберете, за да изпълним това решение на Общинския съвет. Нали така? 

Кой ви напомни да се съберете? Данчо Киряков ви напомни. Така че да ме обвинявате, 
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че нещо саботирам решение на Общински съвет и такива неща, не го приемам в 
никакъв случай. В никакъв случай. 

КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: Тоест тогава за какво го подлагаме на гласуване? Защо 

сме гласували? 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Кое? 

КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: Това решение. То съществува в протокола. Как еднолично 

вие решавате, че няма да го изведете като решение, след като 27 „за“? В същото 

време… 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Априори бюджетът трябва да бъде върнат за ново обсъждане. 
КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: В същото време казвате, че сте напомнили за комисията. 
Да, аз не го отричам. И ние проведохме това заседание, на което колегите от 
мнозинството бойкотираха изобщо приемането на такива правила. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Това вече не зная. Аз не съм присъствал, но разбирате, че не мога 
да саботирам решение, в което аз стимулирам Правната комисия максимално бързо да 
си свърши работата. Така. Г-н Топов, вие за процедура. 
ФИЛИП ТОПОВ: Уважаеми г-н председател, колеги! Първо по отношение 
предложението на г-н Стоян Иванов. Прав е колегата Стоян Иванов, но тези 

съображения трябваше да ги вземе под внимание областният управител, когато 

следваше да върне и да отмени този Правилник. Аз вземам отношение по процедурата 
и със следния въпрос. Кога г-н Мелемов ще започне да отговаря на моите питания, 
които съм ги депозирал? Значи само една част от тях ще спомена, защото те имат 
отношение към настоящия дневен ред. Едно от питанията ми е относно касаещо начина 
на стопанисване, управление на общинската собственост. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Това не е процедура, г-н Топов. Извинявайте! 
ФИЛИП ТОПОВ: Процедура е. Кога ще започне да отговаря на тези питания? Второто, 

което е. По отношение… 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Не е процедура. 
ФИЛИП ТОПОВ: Извинявайте, г-н председател! Значи тези питания, които аз съм 

депозирал и не ми се отговаря, те касаят и общинските жилища, касаят и управлението 

и отчета на отпадъците, които имаме – две точки, включени в дневния ред. Едно от 
питанията ми е касаещо транспортната схема и т. н., и т. н. В интерес на истината, 
отговорил ми е на едно питане относно надлеза от Община Смолян посока хотел 

„Смолян“ и там ми е отговорил, че надлеза в момента е пуснат за движение. Аз ще 
помоля хората, които минават от там да не минават от там, защото има табела 
„Забранено е преминаването“ и ако не Дай си боже, се случи нещо на този надлез, 
както в първия, няма кой да носи тази отговорност. Още нещичко искам да ви кажа. 
Това пренебрежително отношение на кмета лично към мен, ама въобще не ми пука. Но 

отношението към институцията Общински съвет, си задавам въпроса дали трябва да 
стоя още тука аз. Извинявайте! 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Уважаеми господа и госпожи общински съветници! Това си е 
лично решение, г-н Топов, къде ще стоите. Аз не мога да ви кажа. Първо искам да 
отговоря на г-н Хаджихристев, дето каза, че явно аз не искам да има пари за 
новородените. Напротив. Може би, сега се оглеждам, може би г-н Кръстанов със 
сигурност, и друг колега може би е дядо, имам три внучета и даже като дойде момента, 
той г-н Киряков обясни, че това трябва да се направи по надлежния ред. Сигурен съм, 

че в залата никой не е против. Като дойде момента, аз ще предложа и за второто да е 
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500 лева, защото имам три внучета и второто ми е мило колкото първото и има същите 
нужди. И не виждам защо трябва да ги делим внучетата. Не трябва да създаваме в 
хората така отношение към децата. Всички деца са равни. И първо, и второ. Така че 
когато дойде момента, аз ще предложа и на първо, и на второ да бъдат по равна сума – 

по 500 лева. Смятам, че и вие ще се съгласите. Но това трябва да се направи по 

надлежния ред, с правила, с всичко и ще гласуваме. Ще гласуват 29 човека, сигурен 

съм, „за“. 

КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: Понеже споменахте моето име. Явно не сте ме разбрали 

добре. Специално за децата, въпросът ми беше към председателя на Общинският съвет. 
Към вас зададох въпроса за моста до „Топливо“. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Мостът – сега ще отговори Цекова. Смея да се похваля, че 
никога по-рано даже най-важният мост в Устово го ремонтирахме. Беше пред падане 
мостът към „Прогресите“ и към „Трандевица“, беше пред падане. Заключението, 

когато почнах да го правя, че всеки момент може да падне. Това е заслуга единствено 

на това ръководство на Общината, така че се грижим за всички съоръжения. 
МАРИАНА ЦЕКОВА – зам.-кмет на Община Смолян: Добър ден! Добре дошли! 

Извинявайте, че се намесвам в дискусията, но искам да кажа, че решението е почти 

изпълнено, защото ние с проектантът на моста сме обследвали моста. Имам неговото 

становище. Подсигурили сме дървеният материал още миналата година. В момента той 

е изсушен и чакаме подходящо време, за да може да се развият шпилките, защото вие 
пък сте специалист и знаете много добре. Мостът по принцип би следвало да се ползва 
само от автомобили до 15 тона. Има и знак. Изрично инженер Каръшев настоява след 

ремонта да сложим камери, за да не минават по-тежки товарни автомобили през там. 

Защото след ремонта, да, преди повече от 3 седмици съм била там.  

ДАНЧО КИРЯКОВ: Достатъчно, г-жа Цекова. Това не е процедура. Достатъчно. 

МАРИАНА ЦЕКОВА: Ще бъде направено това. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Г-н Хаджихристев, това няма никаква връзка с процедурата.  
МАРИАНА ЦЕКОВА: И след като държите, още сега ще изпратим да сложат знак, да 
изпълнят решението. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Г-жо Цекова, достатъчно е! Имам да отговоря на процедурни 

въпроси на г-н Сабрутев. Забравихме ги почти. 

КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: Процедурата е защо не е изпълнено това решение? 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Ама глупости сега. 
КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: Кое значи глупости? Какво значи глупости? 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Става въпрос за моста. За моста каква процедура е, г-н 

Хаджихристев? 

КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: Защо не е изпълнено това решение? Аз това питам. И г-жа 
Цекова не е запозната. Знакът е за 25 тона. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Отнемам ви думата. Ако обичате! 
КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: Явно вие не желаете да се обсъждат такива обществено 

значими неща. Явно ние нямаме работа тука. Решавайте си сами въпросите. 
(Групата общинските съветници от КРОС напуснаха залата.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Г-н Сабрутев ми зададе въпроса за квестора, което е процедурен 

въпрос. Г-н Сабрутев, аз съм отправил писмо до кмета и той е отговорил в тази връзка. 
Писмо, с което да определи квестор, да назначи квестор. Той е отговорил в тази връзка, 
че трябва Общинският съвет да приеме критерии за провеждане на конкурс. Аз не мога 
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да внеса такава докладна. Трябва трима съветника например да внесат докладна за 
разглеждане в Общинският съвет. По същият начин ви отговарям за въпроса ви за 
новородените и стимулирането, което сме гласували на сесия. В канцеларията на 
Общинският съвет вече има внесен такъв Правилник с искане за докладна, която аз 
отново не мога да я внеса. Трябва да обява обществено обсъждане. Това е на въпроса 
ви за това. Момент. И комисиите, на които не присъствам. Аз не правя кворума на 
комисиите, г-н Сабрутев. Информиран съм, зная, че не са се провели две комисии 

поради липса на кворум. Но кворумът го правят нашите колеги. Аз не съм член на 
комисия, така че и да дойда, аз няма да вдигна кворума. И комисия пак няма да се 
проведе. Това са отговорите ми на вашите въпроси. 

СТЕФАН САБРУТЕВ: Г-н председател, сега разбирам, че имате един отговор от г-н 

кмета. И вие като пръв между равни би трябвало да ме информирате, защото аз все още 
съм общински съветник в Общински съвет – Смолян. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: То е при вас този отговор. 

СТЕФАН САБРУТЕВ: Този отговор ми е даден в комисиите, съвсем не официално, за 
да прочета отговора на кмета. Не е адресиран към мен. Редът е вие да ми напишете 
един отговор и да ми кажете какво трябва да направим.  

ДАНЧО КИРЯКОВ: Извинявам се, ще напиша. 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Ако го бяхте направили, на тази сесия щяхме да направим 

предложението с критериите. Защото явно вие не можете да ги приемете тези 

критерии. Много е сложно да назначим един човек на 1 час, на 1 ден работа. Много е 
сложно. Когато трябва нещо да прекараме между камъните, го правите, ама толкоз 
бързо, както и за Правилника за даването на детските. Не към вас. В Община Смолян 

казвам толкоз бързо се оправят тези неща. Относно това, че не сте присъствали. Вие с 
вашето може да не сте задължен да присъствате, но вие демотивирате останалите 
общински съветници и затова няма кворум. От 3-ма, 4-ма – едвам. Ако на втората 
комисия си бях тръгнал, нямаше да има и за нея кворум. Ама вземете някакви мерки. 

Значи вие сте пръв между равни и демотивирате всички останали да не присъстват на 
комисии. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Аз разбирам на комисиите, ако са били 10 човека и са си тръгнали, 

защото мен ме няма, обаче те са били трима, двама. Не спекулирайте сега така! Те не 
са си тръгнали заради моето отсъствие. Спекулирате, как да не! 
(Стоян Иванов, от място: Г-н Киряков…) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Имате думата по дневния ред. Заповядайте! 
СТОЯН ИВАНОВ: Аз не по дневният ред. Понеже дадохте думата много пъти на г-н 

Хаджихристев и на г-н Сабрутев, аз бях единственият човек, който се въздържа с тези 

еднократни помощи. Не че не искам новородените да бъдат стимулирани, семейства и 

т. н. Внесе се бюджет, процедурата за бюджет и двумесечна. Много добре знаете, 
обществени обсъждания. Г-н Хаджихристев, г-н Сабрутев бяха на тези обществени 

обсъждания. Там не предложиха такива неща. Изведнъж се появи едно предложение, 
което води до 200 000 лева дефицит минимум. 200 000 лева дефицит в бюджета. Как да 
влезе? Кой ще го приеме? Значи има си процедура. Дайте да тръгнем по процедурата и 

ще го приемем всички. Няма нужда тука колегите напускат. То е ясно за какво 

напускат.  
(Филип Топов, от място: За какво напускат?) 
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СТОЯН ИВАНОВ: Ясно е, за какво напускат. Напускат от некомпетентност. От  там 

напускат. 
(Стефан Сабрутев, от място: Имам реплика на г-н Иванов, тъй като пак спомена моето 

име.) 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Г-н Иванов, значи тъй като вие сте много прецизен и все пак сте 
и председател на Бюджетната комисия, за пореден път разбирам, че математиката не ви 

е силна дисциплина. По наши данни има 184 или 164 деца родени в Община Смолян 

миналата година. 
СТОЯН ИВАНОВ: Не е вярно. 

СТЕФАН САБРУТЕВ: По 500 лева да ги сложим, са 90 000 лева, да са 100 000 лева. 
Първо. Второ, вие казвате, че имало обществено обсъждане, ние сме присъствали и там 

не са били дадени тези предложения. А вие като председател на Бюджетната комисия, 
как допуснахте да има едни 8-10 милиона разминаване между сумата на бюджета, 
която е минала на обществено обсъждане и след това се увеличи с 8-10 милиона? Или 

това нещо го забравяте? Ама аз искам да го чуят цялата община. Общественото 

обсъждане е нещо, което гражданите трябва да дадат предложения. А ние работим тука 
в Общинският съвет. Нееднократно съм бил критикуван на такива обществени 

обсъждания, че вземам думата и говоря дълго. Затова взех мерки от забележките и вече 
говоря тук повечко, от колкото на общественото обсъждане. Тъй че като председател 

на Бюджетната комисия, вземете един калкулатор и смятайте! Моля ви се! Не се 
излагайте тук. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Г-н Мирчев, процедура. 
ПЕТЪР МИРЧЕВ: Уважаеми г-н кмет, уважаеми г-н председател, колеги, гости! Искам 

да ви призова да спазвате чл. 66, ал. 2 от нашия действащ правилник, а именно когато 

действително колегите вземат думата за процедурни въпроси, да допускате само тези, 

които са такива. Тъй като в повечето случаи изказванията са по същество и са извън 

процедурните, които сме определили за такива в Правилника. По отношение на 
изказването на г-н Хаджихристев, за да не остава обществеността с и в неведение, 9 

общински съветника от ГЕРБ днес сме входирали във вашата администрация, 
подчинена на вас разбира се, имаме входящ номер, проект именно на Правилник за 
реда и условията за отпускане на финансова помощ за новородено или осиновено дете 
в община Смолян. Именно да бъдат информирани колегите и обществеността. 
Предстои обществено обсъждане по този проект. Всеки има право да дава 
предложения и да дава разбира се добри идеи, които се надявам, да бъдат възприети. 

Така че от страна на г-н Хаджихристев да се прави изказване, че не сме предприели 

никакви действия, е несериозно. Благодаря! 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Имате думата по дневния ред. 

(Стоян Иванов, от място: Лично засегнат бях.) 

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

ДАНЧО КИРЯКОВ: Моля ви, г-н Генчев. 
(Михаил Генчев, от място: Стига с този цирк тука.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Какъв цирк? Подлагам на обсъждане дневния ред. За какъв цирк 
става въпрос? 

САЛИХ АРШИНСКИ: Г-н председател, съжалявам, закъснях. 30 минути са минали. 

Спазвайте Правилника. Няма такова понятие процедура и по същество изказвания, 
реплики, дуплики, вече и аз не знам какво. Предлагам това, което е постъпило, да бъде 
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гласувано като дневен ред. Ако още някой иска да предложи нещо като изменение, 
корекции, оттегляния, чл. 66 регламентира какво може да се прави по дневния ред. И 

да пристъпим към работа. Благодаря! 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Други предложения има ли? 

ПЕТЪР МИРЧЕВ: Предлагам прекратяване на разискванията. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Подлагам на гласуване прекратяване на разискванията. Който е 
„за“, моля да гласува. 
(Стоян Иванов, от място: Новородените деца са 500, не са 100.) 

(Стефан Сабрутев, от място: За област Смолян, г-н Иванов.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Моля да си говорите в кулоарите, а не в залата.  
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 13, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 6.   

ДАНЧО КИРЯКОВ: Прекратяваме разискванията. Който е „за“ приемане на дневния 
ред… 

(Стефан Сабрутев, от място: Моля ви се, имам предложение. Точките, които 

касаят тези земи и нямат скици, да се оттеглят за  доработване, за следваща сесия. 

Които касаят ЗУТ.)   

ДАНЧО КИРЯКОВ: Извинявам се, г-н Сабрутев. Имахте такова. Сега си спомних. Но 

понеже станах говорилня малко и забравих. Който е съгласен с предложението на г-н 

Сабрутев за оттегляне на точките от дневния ред, касаещи… 

(Михаил Генчев, от място: Където трябва да има скици.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: … касаещи ЗУТ. Който е „за“ това предложение да бъдат 
оттеглени, моля да гласува. 
(Димитър Кръстанов, от място: Не оттеглени. Оттегля ги кмета. Да бъдат 

отложени.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Отложени, извинявам се. Който е „за“, моля да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 6, „ПРОТИВ“ – 6, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 4.   

ДАНЧО КИРЯКОВ: Предложението не се приема. Който е съгласен с така 
предложения дневен ред, моля да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 13, „ПРОТИВ“ – 5, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 1.   

(Михаил Генчев, от място: Сега сетихте ли се, че е игра на инат?) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Дневният ред се приема. 
 

Д Н Е В Е Н  Р Е Д:  

 

1. Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за обектите и 

елементите на градското обзавеждане по чл. 56 от ЗУТ, за рекламните, 
информационните и монументално - декоративни елементи и за рекламната дейност на 
територията на Община Смолян, приета с Решение № 706/23.06.2011 г. на общинския 
съвет- Смолян, изменена и допълвана с последващи  Решение № 107/21.05.2012 г., 
Решение № 292/28.02.2013 г., Решение № 404/27.06.2013 г. и изм. с Решение  № 

260/06.10.2016 г. на Административен съд – Смолян. 

                                     ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

2. Упълномощаване на Кмета на Община Смолян за издаване на запис на заповед в 
полза на Администрация на Министерския съвет, в чиято структура е Дирекция 
„Добро управление“, Управляващ орган на Оперативна програма „Добро управление“ 
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2014-2020, обезпечаващ авансово плащане по договор № BG05SFOP001-4.004-0001-

C01, за проект „Осигуряване функционирането на ОИЦ - Смолян за периода  2019-

2021г.“, изпълняван от Община Смолян. 

                                    ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

   3. Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за регулация 
и застрояване на поземлен имот с идентификатор 67653.44.68 в местност „Къшлите”, 

землище на гр. Смолян. 

                                    ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян   

 

          4. 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   

           5. 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 „Васил Профиров“/. 

                                               ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян   

           6. 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   

           7. Продажба на общински жилищен имот – самостоятелен обект с 
идентификатор 67653.926.138.1.11 по кадастрална карта на гр. Смолян, кв. Устово 

(общински апартамент на правоимащ наемател) 

                                               ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян   

 

           8. Продажба на общински жилищен имот – самостоятелен обект с 
идентификатор 67653.919.357.1.36 по кадастрална карта на гр. Смолян, кв. Райково 

(общински апартамент на правоимащ наемател) 

                                    ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

           9. Продажба на общински жилищен имот – самостоятелен обект с 
идентификатор 67653.927.28.12.1 по кадастрална карта на гр. Смолян, кв. Устово 

(общински апартамент на правоимащ наемател) 

                                    ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

           10. Продажба на поземлен имот с идентификатор 67653.925.511 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 

 

          11. Отдаване под наем на помещения частна общинска собственост, находящи се 
в Стоматологична поликлиника гр.Смолян, чрез публичен търг с тайно наддаване по 

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

                                           

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

Гагарин„ гр.Смолян по реда на Закона за общинската собственост 
                                    ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

         13. Възмездно право на  надстрояване върху поземлен имот с идентификатор 

67653.917.190 – частна общинска собственост по реда на чл. 38, ал. 2 от Закона за 
общинската собственост, гр. Смолян, ул. Добруджа №10  

                                    ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

           14. Възмездно право на  пристрояване върху поземлен имот с идентификатор 

67653.917.1099 – частна общинска собственост по реда на чл. 38, ал. 2 от Закона за 
общинската собственост, гр. Смолян, ул. Снежанка, № 42 

                                    ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

           15. Продажба на поземлен имот с идентификатор 67653.917.292,  образуващ, 

УПИ V- 2516, 2517, кв. 211 по плана на гр. Смолян, ул. проф. Асен Василев 

                                    ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

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

за част от поземлен имот с идентификатор 67653.916.453 по кадастралната карта на гр. 

Смолян, ул. Княз Борис 1. 
                                               ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

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

за част от поземлен имот с идентификатор 67653.925.476 по кадастралната карта на гр. 

Смолян, кв. Устово (зеленчуков пазар кв. Устово) 
                                               ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
 

          18. Сключване на предварителен договор по реда на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ за 
част от поземлен имот с идентификатор 67653.914.408 по кадастралната карта на гр. 

Смолян, ул. Васил Профиров 

                                               ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
 

           19. Отдаване под наем на имот частна общинска собственост с идентификатор  

67653.583.62, /Сосковчето/, ведно с масивни сгради  с  идентификатори  67653. 583. 

62.1, 67653.583.62.2  по Кадастрална карта на гр.Смолян  по реда на Закона за 
общинската собственост 
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                                               ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

           20. Отдаване под наем на части от имот публична общинска собственост с 
предназначение за лекарски кабинет  в с.Широка лъка по реда на Закона за 
общинската собственост. 
                                               ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

            21. Отдаване под наем на общински терен за поставяне на преместваеми обект 
по одобрена схема по реда на чл.56 от Закона за устройство на територията и Закона за 
общинската собственост 
                                              ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

            22. Отдаване под наем на площи за поставяне на вендинг машини в  помещения 
общинска собственост,  чрез публичен търг с тайно наддаване по реда на Закона за 
общинската собственост 
                                               ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян   

 

 23. Приемане за сведение на Годишния отчет за 2018 г. по изпълнение на  
Програмата за управление на отпадъците 2016 – 2020 г.   
                                               ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

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

 

          25. Награждаване на общински образователни институции по повод кръгли 

годишнини 

                                               ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян  

 

          26. Награждаване на читалища по повод кръгли годишнини 

                                                    ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

            27.  Годишна програма за развитие на читалищната дейност в община Смолян  

през 2019 година. 
                                                 

                                               ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

           28. Определяне на състав на Обществен съвет по социално подпомагане в 
Община Смолян     

                                               ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

          29. Междинна оценка на Общински план за развитие на Община Смолян 2014-

2020г. 
                                               ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
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         30. Продажба на Урегулиран поземлен имот Х – Училище, кв. 41 по плана на с. 
Кутела, община Смолян, ведно с масивна триетажна 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 

 

         31. Промяна на общинската транспортна схема за обслужване на населението – 

градски линии. 

                                               ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

       32. Промяна на общинската транспортна схема за обслужване на населението – 

кв.Устово – Катраница. 
                                               ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян  

 

      33. Промяна на общинската транспортна схема за обслужване на населението – 

с.Момчиловци.  

                                                   ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

    34. Промяна на общинската транспортна схема за обслужване на населението – с. 
Смилян. 

                                              ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян    

 

    35. Участие на Община Смолян като партньор в проектно предложение “Адаптация 
към климатичните промени на градове, желаещи сигурно бъдеще“ (Adaptation To 

Climate Change For Future Proofing Towns) с акроним AdapTOwn, по програма УРБАКТ 

III.  с водещ партньор Община Чита Ди Кастело, Италия.  
                                               ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян    

 

(Михаил Генчев, от място: Не се приема.)  

ДАНЧО КИРЯКОВ: Приема се, как да не се приема? 

СТЕФАН САБРУТЕВ: Право на отрицателен вот. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Обяснение на отрицателен вот на г-н Сабрутев. 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Уважаеми г-н председател, уважаеми г-н кмет, уважаеми 

колеги! За пореден път виждаме, че политиката в Община Смолян се прави на инат. За 
пореден път виждаме, че ние от опозицията нямаме право да даваме предложения дори 

когато касаят децата на гр. Смолян. Едно от питанията ми и една от причините поради 

която сега нашата група ще напусне заседанието на Общинският съвет е това, че вие 
неглижирате важни решения на Общинския съвет. И едно от тях е за децата. Това беше 
наше предложение. Нямаше никакви, никакви нужди да го отлагате досега. Хората 
трябваше да си получават парите. Затова надявам се, че за следващият път ще си 

осмислите поведението и ще бъдем наистина равни. Ще бъде чувана и нашата дума. Но 

ние в този момент ще напуснем залата и ще ви оставим така групата управляващи на 
спокойствие да си разисквате нещата. Да продължите напред и да си гласувате така, 
както желаете вие. Няма да има кой да ви опонира. Ще ви бъде много приятно и 

красиво. Благодарим! Хубав ден! И само гражданите трябва да знаят на Смолян, че по 
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тази причина, че вие месец вече не вземате мерки за плащане на детските с някакви 

обяснения, че трябвало правила. То е ясно прието в бюджета и е гласувано. 500 лева за 
първо, 300 за второ. Ако искате корекция на бюджета, трябваше да го предложите. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Г-н Сабрутев, моля ви се! Такива пари се изплащат или с 
правилник или с наредба. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: За разлика от вас… 

СТЕФАН САБРУТЕВ: Знаете ли колко пари са платени без да се гласуват в Община 
Смолян за различни неща, без да са гласувани от Общинският съвет? Направете си 

справка много голяма. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Г-н Сабрутев, за разлика от вас ние наистина спазваме закона. 
Примерно аз не си рекламирам незаконния хотел в „Букинг“ и всички данъци са 
платени. Като не са платени, няма категоризация. Като гледам списъка на длъжниците 
в Община Смолян, вие сте на първите места с огромна сума. Така че нека спазваме 
законите. Никой не е против тия пари, но трябва да стане по начина, по който законът 
гарантира. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Трябва да има правилник или наредба. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: А това, че напускате КРОС и БСП, аз отдавна го очаквах. 

САЛИХ АРШИНСКИ: Г-н председател, процедура. Извинявам се. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Да, заповядайте!  
САЛИХ АРШИНСКИ: Ще ви помоля да прочетете Правилника в свободното си време, 
чл. 70, ал. 2. „Общински съветник …“, ал. 3, извинявайте. „Право на обяснение на 
отрицателен вот има само този общински съветник, който при обсъждането на въпроса 
не е изразил същото отрицателно становище или не се е изказвал.“ 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Приемам забележката. 
САЛИХ АРШИНСКИ: Общинският съвет не е място… 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Приемам забележката.  
САЛИХ АРШИНСКИ: Моля ви се! 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Приемам забележката. Заповядайте, г-н Мелемов по точка 1 от 
дневния ред.  

 

 

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Проект на Наредба за изменение и 

допълнение на Наредба за обектите и елементите на градското обзавеждане по чл. 

56 от ЗУТ, за рекламните, информационните и монументално-декоративни 

елементи и за рекламната дейност на територията на Община Смолян, приета с 

Решение № 706/23.06.2011 г. на Общински съвет – Смолян, изменена и допълвана 

с последващи Решение № 107/21.05.2012 г., Решение № 292/28.02.2013 г., Решение 

№ 404/27.06.2013 г. и изм. с Решение № 260/06.10.2016 г. на Административен съд – 

Смолян. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян 

 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Уважаеми дами и господа общински съветници, колеги 

кметове. Първа точка от дневния ред си я оттеглям, защото има промени в Закона и 

затова я оттеглям, да могат да бъдат отразени и промените. Ще бъде внесена на 
следващо заседание. 
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(Междувременно общинските съветници от ПП „БСП“ напуснаха заседанието.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Оттеглена е първа точка от дневния ред. Моля, проверка на 
кворума. 
(Мариана Иванова: 13 общински съветници.) 

(Петър Мирчев, от място: Г-н Генчев…) 

(Михаил Генчев, напускайки залата: Напуснал съм.) 

(Смях в залата.) 

(Ивайло Халваджиев, от място: Довиждане, довиждане! Няма да ни липсвате.) 

(Михаил Генчев, от място: Вие да се преброите. Да видят гражданите на Смолян 

какво правите.) 

(Мариана Иванова: 13 души.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Няма кворум, колеги.  

(Салих Аршински, от място: Сега по дневния ред може ли още малко?) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Ние сме на точка 2 от дневния ред вече.  
(Салих Аршински, от място: Не сме закрили заседанието.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Не сме, но сме на точка 2 от дневния ред. Първа точка я оттегли 

кмета. 
(Мариана Сивкова, от място: Нищожни са решенията.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Изчакваме 1 минутка за кворума. 
(Мариана Сивкова, от място: 10 минути почивка.) 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Може пък да се събере кворум. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: 10 минути почивка поискана от група. 
 

* * * * * 

(След почивката:) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Уважаеми колеги, поисканата почивка свърши. Моля проверка на 
кворума.  
(Мариана Иванова: 9 души.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: 9 човека. Поради липса на кворум в залата отлагам, обърнете 
внимание, отлагам заседанието за 4 април. Това е другият четвъртък, 13 часа. 
Довиждане! 
 

* * * * * 

Днес, 04.04.2019 г. от 13.00 часа в Сесийна зала на Община Смолян бе свикан 

Общинският съвет, за да продължи заседанието си от 28.03.2019 г., отложено поради 

липса на кворум, при следния, останал за обсъждане  
 

Д Н Е В Е Н  Р Е Д  

 
2.Упълномощаване на Кмета на Община Смолян за издаване на запис на заповед в 

полза на Администрация на Министерския съвет, в чиято структура е Дирекция 
„Добро управление“, Управляващ орган на Оперативна програма „Добро управление“ 

2014-2020, обезпечаващ авансово плащане по договор № BG05SFOP001-4.004-0001-



Протокол № 50/28.03.2019 г. – 04.04.2019 г. 

  

16 

 

C01, за проект „Осигуряване функционирането на ОИЦ - Смолян за периода  2019-

2021г.“, изпълняван от Община Смолян. 

                                    ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

   3. Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за регулация 
и застрояване на поземлен имот с идентификатор 67653.44.68 в местност „Къшлите”, 

землище на гр. Смолян. 
                                    ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян   

 

          4. 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   

           5. 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 „Васил Профиров“/. 

                                               ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян   

           6. 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   

           7. Продажба на общински жилищен имот – самостоятелен обект с 
идентификатор 67653.926.138.1.11 по кадастрална карта на гр. Смолян, кв. Устово 

(общински апартамент на правоимащ наемател) 

                                               ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян   

 

           8. Продажба на общински жилищен имот – самостоятелен обект с 
идентификатор 67653.919.357.1.36 по кадастрална карта на гр. Смолян, кв. Райково 

(общински апартамент на правоимащ наемател) 

                                    ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

           9. Продажба на общински жилищен имот – самостоятелен обект с 
идентификатор 67653.927.28.12.1 по кадастрална карта на гр. Смолян, кв. Устово 

(общински апартамент на правоимащ наемател) 

                                    ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

           10. Продажба на поземлен имот с идентификатор 67653.925.511 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                  
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                                    ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

          11. Отдаване под наем на помещения частна общинска собственост, находящи се 
в Стоматологична поликлиника гр.Смолян, чрез публичен търг с тайно наддаване по 

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

                                           

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

Гагарин„ гр.Смолян по реда на Закона за общинската собственост 
                                    ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

         13. Възмездно право на  надстрояване върху поземлен имот с идентификатор 

67653.917.190 – частна общинска собственост по реда на чл. 38, ал. 2 от Закона за 
общинската собственост, гр. Смолян, ул. Добруджа №10  

                                    ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

           14. Възмездно право на  пристрояване върху поземлен имот с идентификатор 

67653.917.1099 – частна общинска собственост по реда на чл. 38, ал. 2 от Закона за 
общинската собственост, гр. Смолян, ул. Снежанка, № 42 

                                    ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

           15. Продажба на поземлен имот с идентификатор 67653.917.292,  образуващ, 

УПИ V- 2516, 2517, кв. 211 по плана на гр. Смолян, ул. проф. Асен Василев 

                                    ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

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

за част от поземлен имот с идентификатор 67653.916.453 по кадастралната карта на гр. 

Смолян, ул. Княз Борис 1. 

                                               ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
 

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

за част от поземлен имот с идентификатор 67653.925.476 по кадастралната карта на гр. 

Смолян, кв. Устово (зеленчуков пазар кв. Устово) 
                                               ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
 

          18. Сключване на предварителен договор по реда на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ за 
част от поземлен имот с идентификатор 67653.914.408 по кадастралната карта на гр. 

Смолян, ул. Васил Профиров 

                                               ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
 

           19. Отдаване под наем на имот частна общинска собственост с идентификатор  

67653.583.62, /Сосковчето/, ведно с масивни сгради  с  идентификатори  67653. 583. 

62.1, 67653.583.62.2  по Кадастрална карта на гр.Смолян  по реда на Закона за 
общинската собственост 
                                               ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 



Протокол № 50/28.03.2019 г. – 04.04.2019 г. 

  

18 

 

           20. Отдаване под наем на части от имот публична общинска собственост с 
предназначение за лекарски кабинет  в с.Широка лъка по реда на Закона за 
общинската собственост. 
                                               ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

            21. Отдаване под наем на общински терен за поставяне на преместваеми обект 
по одобрена схема по реда на чл.56 от Закона за устройство на територията и Закона за 
общинската собственост 
                                              ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

            22. Отдаване под наем на площи за поставяне на вендинг машини в  помещения 
общинска собственост,  чрез публичен търг с тайно наддаване по реда на Закона за 
общинската собственост 
                                               ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян   

 
 23. Приемане за сведение на Годишния отчет за 2018 г. по изпълнение на  

Програмата за управление на отпадъците 2016 – 2020 г.   
                                               ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

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

 

           25. Награждаване на общински образователни институции по повод кръгли 

годишнини 

                                               ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян  

 

          26. Награждаване на читалища по повод кръгли годишнини 

                                               ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

            27.  Годишна програма за развитие на читалищната дейност в община Смолян  

през 2019 година. 
                                               ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

           28. Определяне на състав на Обществен съвет по социално подпомагане в 
Община Смолян     

                                               ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

          29. Междинна оценка на Общински план за развитие на Община Смолян 2014-

2020г. 
                                               ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

         30. Продажба на Урегулиран поземлен имот Х – Училище, кв. 41 по плана на с. 
Кутела, община Смолян, ведно с масивна триетажна сграда - частна общинска 
собственост по  реда на чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.44, ал.1 
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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. Промяна на общинската транспортна схема за обслужване на населението – 

градски линии. 

                                               ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

       32. Промяна на общинската транспортна схема за обслужване на населението – 

кв.Устово – Катраница. 
                                               ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян  

 

      33. Промяна на общинската транспортна схема за обслужване на населението – 

с.Момчиловци.  

                                                   ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

    34. Промяна на общинската транспортна схема за обслужване на населението – с. 
Смилян. 

                                              ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян    

 

    35. Участие на Община Смолян като партньор в проектно предложение “Адаптация 
към климатичните промени на градове, желаещи сигурно бъдеще“ (Adaptation To 

Climate Change For Future Proofing Towns) с акроним AdapTOwn, по програма УРБАКТ 

III.  с водещ партньор Община Чита Ди Кастело, Италия.  
                                               ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян    

 

 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Уважаеми колеги, добър ден! Продължаваме нашата работа от 
миналата седмица и наред е точка втора от дневния ред, който приехме. Затова, г-н 

кмете, имате думата по точка 2 от дневния ред. 

(Кирил Хаджихристев, от място: Процедура.) 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Заповядайте! Процедура, г-н Хаджихристев. 
КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: Г-н председател, г-н кмет, колеги, уважаеми кметове на 
населени места! Аз мисля, че няма право основание да продължаваме сесията, тъй като 

тя миналата седмица е прекъсната поради липса на кворум. И мисля, че правното 

основание е да беше прекратена сесията и да бъде насрочена нова такава. И още един 

въпрос, който го поставих преди гласуването на дневния ред предишната седмица. Има 
докладни записки, които не са минали на заседание на Комисията по ТУОС. Предлагам 

тези докладни записки да бъдат оттеглени, след като комисията не желае да се събере 
да ги гледа. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Г-н  Хаджихристев, дневният ред е приет и ние имаме правно 

основание да заседаваме и три дена, не два дена, а пет дена, докато се приключи 

дневният ред на сесията. И такива случаи е имало назад във времето, не само в този 

мандат. Това е моят отговор. Г-н кмете, имате думата по точка 2 от дневния ред. 

(Филип Топов, от място: Още една процедура, ако обичате.) 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Заповядайте! 
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ФИЛИП ТОПОВ: Уважаеми г-н председател, колеги! Това, което преди малко беше 
изтъкнато от г-н Хаджихристев, има своята логика. Когато в едно заседание на 
Общинският съвет, съгласно Закона за местното самоуправление и нашият правилник, 
са налице по-малко от половината присъстващи общински съветници, продължаването 

на работата на Общинският съвет попада в колизия с тези текстове и работата му е 
незаконна. Когато има основание за прилагане на тази хипотеза, следваше заседанието 

да бъде прекратено. Това е възможността. Да бъде насрочено ново такова заседание с 
публикуване отново на нов дневен ред или същия, като ще си позволя и лек коментар 

защо е така. Защото отлагането на едно заседание се налага не когато липсват повече 
от половината, по-малко, извинявайте, от половината общински съветници, а когато 

възникват някакви други причини. Защо? Защото когато са по-малко от половината, 
какво да отлагаме? Ние не можем да продължим. То е незаконосъобразно това наше 
действие. Затова аз ще подкрепя това предложение на г-н Хаджихристев. Ще помоля 
почитаемият председател да подложи на гласуване следното предложение. Настоящото 

заседание на Общинският съвет да бъде отложено, вече да бъде отложено, поради това, 
че то е свикано с противоречиви мотиви още когато беше гледано на нашето заседание 
миналия четвъртък. Вие следваше да направите единствено възможното да прекратите 
това заседание и да насрочите ново. Сега обаче сме във възможност този пропуск да 
бъде поправен. Да го отложим за друга дата с обявление на сайта на Общината кога ще 
бъде и завършвам, г-н председател. Обявленията са с оглед по-голяма обществена 
чуваемост, по-голяма прозрачност, за да могат хората да знаят кога е това заседание и 

евентуално да участват. Вие миналият път, не знам кога сте дали почивка, кога сте 
чели кворума. В моментът, в който в залата бяха останали само мисля, че 13 общински 

съветници, трябваше да го прекратите. Извинявам се, че продължих доста дълго като 

експозе, но единствено според мен, според моето виждане е днес да подложите на 
гласуване отлагане на настоящото заседание за друга дата и обявяване на дневен ред в 
съответната дата. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Уважаеми г-н Топов! По вашата логика, която изтъкнахте досега, 
излиза, че ако подложа на гласуване вашето предложение, според вас и това гласуване 
ще бъде незаконно. 

(Филип Топов, от място: В момента има кворум.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Според вас ние сме се събрали незаконно, а искате Общинският 
съвет да се произнесе законно. Значи вие си противоречите с предложението, така че 
трябва да го изясните този въпрос. Ако вие държите ние сега да гласуваме, това 
означава, че нашето заседание днешно като продължение на сесията, която започна 
своята работа миналата седмица, тогава е законно. Ако не е законно, как може да 
предлагате незаконно събиране. Ние все едно сме се събрали да пием кафе, според вас. 
Г-н Кръстанов, какво е… 

(Димитър Кръстанов, от място: Процедура.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Процедура. Заповядайте! 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви, г-н председателю! Уважаеми г-н кмете, 
уважаеми колеги, уважаеми гости и кметове на населени места! Всеки, който познава 
добре Закона за местното самоуправление и местната администрация, и нашият 
правилник, ще се произнесе категорично, че заседанието на 28 март беше прекратено 

поради липса на кворум. Няма как да приемем хипотезата, г-н председателю, че то е 
отложено или е прекъснато с оглед да продължи в по-късен период. Тоест онова 



Протокол № 50/28.03.2019 г. – 04.04.2019 г. 

  

21 

 

заседание като процедура е изчерпано, защото не са останали съветници в залата, 
които имат изискуемият кворум, за да се произнасят, да обсъждат и да вземат решения. 
Мисля, че този въпрос безусловно стои по този начин и в контекста на изказванията на 
г-н Хаджихристев и на г-н Топов, аз съм напълно съгласен. Ние днес правим ново 

заседание. Това определено, ясно, конкретно, попитайте юристите, не знам защо 

мълчат. Явно се чувстват неудобно да застават зад теза, която практически е 
незащитима в конкретният случай. Няма нищо лошо в това. Щом общинските 
съветници са готови да заседават и има кворум, заседание може да се проведе. Точките 
от дневният ред са обсъдени предварително. Разбира се, тези, които не са минали през 
комисия, доста спорно как ще ги обсъждаме днес. Това по ремарка, който направи г-н 

Хаджихристев. И не би трябвало. Щом не са минали през работен орган на 
Общинският съвет, няма как да се обсъждат. Но вие трябва да подложите на гласуване 
процедурното предложение на г-н Топов дали да отлагаме днешното заседание, което 

според него и аргументите, които той посочи, не е свикано според изискванията на 
Закона, или да продължим да заседаваме. И тогава волята на общинските съветници е 
решаваща, за да работим нататък. Благодаря!  
ДАНЧО КИРЯКОВ: По отношение на въпроса с докладните, които не са разгледани на 
комисии. Аз не се наемам да коментирам юридически този казус, но представете си, че 
нито една комисия не се е събрала и е нямала кворум с право да заседава, това означава 
ли, че Общинският съвет не може да заседава? 

(Димитър Кръстанов, от място: Трябва изрично да се реши с гласуване.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Така че не би следвало заседанието на Общинският съвет да бъде 
заложник на това дали комисиите са имали кворум. 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Аз ви предлагам да подложите на гласуване общинските 
съветници да се произнесем с вот по отношение на това въпроси, които не са влезли в 
комисиите, дали да бъдат включени в дневния ред. Това отново е воля на Общинският 
съвет. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Няма такъв казус. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Как да няма? 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Всички точки са влезнали в комисиите. А комисиите дали са ги 

разглеждали или не са имали кворум, това не означава, че има точки от дневния ред, 

които априори не са предложени за разглеждане на комисиите. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Г-н председателю, това, че вие сте предложили на 
комисиите определени материали и точки от проекта за дневен ред, не означава, че те 
са влезли. Как ще влезнат в комисия, която не се е състояла? Вие може ли да влезете в 
нещо, което го няма? Моля ви се! Слушайте внимателно какво ви казвам. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Няма такава процедура. Няма такава процедура за точки, които не 
са гледани от дневния ред, Общинският съвет да се произнесе дали да ги разглеждаме 
изобщо. 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Не са гледани в комисии. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Общинският съвет се произнесе миналата седмица, г-н Кръстанов, 
като прие дневният ред. Вие сте забравили вероятно, че имаше даже спор точно по 

този въпрос. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: На заседание, което се прекрати поради липса на кворум. 

(Костадин Василев, от място: Тогава беше приет дневният ред.) 

(Димитър Кръстанов, от място: Дневният ред е приет, добре. Давайте!) 
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ДАНЧО КИРЯКОВ: Така че, г-н Топов, очаквам от вас потвърждение или отказ от 
вашето предложение. 
ФИЛИП ТОПОВ: Значи, г-н председател, то това не е моя прищявка, а така го иска 
закона. И аз благодаря на г-н Кръстанов, че даде по-голяма яснота. Онова заседание 
беше прекратено. То е свършило. Ние в момента сме в ново заседание, което не е 
свикано по съответния ред. Прав е обаче, г-н Кръстанов, и аз съм съгласен евентуално, 

че може при гласуване да не пада вината само върху нас, върху вас, а и върху нас, ако 

решим да продължи заседанието, може да продължи. Но си беше чист гаф начина на 
насрочване на сегашното заседание. Затова ще ви моля…. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Твърдя, че не е гаф, но кажете вашето предложение, което да 
гласуваме. 
ФИЛИП ТОПОВ: Моето предложение е да отложим това заседание. Да си се пусне 
дневен ред на сайта на Общината. Да си се изведе по съответния ред. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Аз ви питам за това, което искате да гласуваме сега. Вие 
направихте предложение. Затова искам да го формулирате и да го подложа на 
гласуване. 
ФИЛИП ТОПОВ: Предложението ми е да гласуваме отлагане на настоящото 

заседание. Отлагане. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Което се различава от предложението на г-н Кръстанов. Така ли 

да разбирам? 

(Димитър Кръстанов, от място: Аз не съм предлагал такова нещо.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Да, вие друго предложихте. Процедура ли? Заповядайте! 
(Стоян Иванов, от място: Процедура.) 

(Михаил Генчев, от място: Охх..) 

СТОЯН ИВАНОВ: Процедура, г-н председател. Г-н Генчев охка. Понеже непрекъснато 

се говори за законност. 3 сесии, 3 сесии имаше текст, който непрекъснато ни се 
предлагаше преди дневния ред. Антиконституционен текст. Хората, които говорят за 
законност и които много добре знаеха, че този текст е противоконституционен, като г-
н Хаджихристев, дългогодишен директор и много добре знае кога се прилага тестване 
с дрегери и други технически средства, и г-н Кръстанов, който е писал тази 

Конституция и много добре знае, че Конституцията се нарушава.  
(Коментар на Михаил Генчев, от място /не се чува.) 

СТОЯН ИВАНОВ: …В продължение на 3 сесии мълчахте. Сега изведнъж решихте, че 
настоящата сесия е противозаконна, уважаеми другари. Затова нашите съграждани 

чакат да им решаваме проблема. Има точки, които касаят важни, важни неща. Не 
търпят отлагане. Които решават човешки проблеми. Хората чакат ние да им решат 
проблемите, а тука някои другари се мъчат с процедурни хватки да провалят отново 

тази сесия. Затова, г-н председател,… 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Дайте предложение. 
СТОЯН ИВАНОВ: Моето предложение е по точка 2 да започнат дебати и да си 

продължаваме по дневният ред. Който иска да остава, който не иска, да не остава. Това 
е моето предложение. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Г-н Кръстанов, давам ви думата, защото искам да формулирате и 

предложението, което направихте да се гласува, което е различно от това на г-н Топов. 
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ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви, г-н председателю! Но първо да благодаря на 
г-н Иванов, че се явява като един изключително ревностен защитник на българската 
конституция, която действа вече почти 30 години. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Дайте по процедурата сега. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Аз съм му горещо благодарен, че спомена и факта, че моят 
подпис стои под нея, но искам да го уверя, че и миналия път… Тази тема е много 

сериозна. Не говорим за противоконституционност на неща, които практически се 
съдържат като цяло в бита и в реалностите на човешкия живот. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Моля ви, дайте по процедурата. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Ще ви дам и по процедурата. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Да, моля ви! 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Но по антиконституционалността. Тук се твърди, че ние 
заставаме зад антиконституционност. Моля ви се!  
ДАНЧО КИРЯКОВ: Дал съм ви думата по процедурата. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Една минута още и приключвам. Когато един водач на 
моторно превозно средство бъде пробван за алкохол и дрога, не се ли нарушава 
Конституцията? Не се нарушава, защото той е длъжностно лице, чието поведение 
трябва да отговаря на определени критерии, да не се явява на работа в пияно състояние 
или под въздействието на наркотици. А в случая… 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Г-н Кръстанов, много ви моля! Не ме карайте да ви отнемам 

думата. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: .. В случая общинските съветници са длъжностни лица. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Дайте си предложението, което искате да гласуваме. Моля ви се! 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Искам да подложите на гласуване влизането в дневния ред 

на точки, които вие сте предложили на комисиите, но по които комисиите не са се 
произнесли. Това е моето предложение. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: О`кей! Това ще го предложа, въпреки, че няма такава процедура, 
твърдя. Няма такава процедура, която да изисква такова гласуване. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: А по отношение на антиконституционност, нека да се 
разберем, че тук сме длъжностни лица, а не граждани. Конституцията има пряко 

действие по отношение на гражданите. И тя охранява техните права. Но ние с г-н 

Иванов, и аз, и той, и вие, сме длъжностни лица и може, разбира се при съгласие в 
някой момент да се направи и това, за което стана дума. Нека да не гледаме толкова 
повърхностно на нещата. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: И вие ли по процедура, г-н Безергянов? Моля ви по процедура 
само. 

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

и господа кметове, уважаеми колеги общински съветници, уважаеми дами и господа 
представители на масмедиите! Във връзка с така предложените предложения, които 

бяха подкрепени и бяха изложени като мотиви от г-н Хаджихристев и г-н Кръстанов за 
това, че тези точки не са минали през комисии и не би следвало да се гледат. Аз 
присъствах на Комисията по законност и на Комисията по ТСУ. Всичките точки по 

така предложения дневен ред бяха приети, разглеждани, разисквани в Комисията по 

законност. Не виждам някаква причина при положение, че не са били разгледани от 
ТУОС, да се отложат и да не влезнат в дневния ред. Няма такава процедура и няма 
нарушение, неспазване на конкретни правни норми и съответно подзаконови 
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нормативни актове, за които ние да не можем да ги гледаме и да не ги разглеждаме. Не 
съм присъствал на миналото заседание. Колегите по логиката и по това, което чувам, 

наистина заседанието е било прекратено поради липса на кворум и отложено за друга 
дата. Не знам дали сте приели дневния ред тогава, но ако не сте го приели, би следвало 

да приемем дневния ред и да преминем към неговото разглеждане след като се обсъдят 
всичките тези предложения, които са дадени от колегите. А относно това за 
изказванията на колегите във връзка със Закона за движение по пътищата, те са 
несериозни, не аргументирани, тука въобще не действа и т. н. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Моля ви по процедурата. 
АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Общо взето органите и съдебните институции, които могат да 
се произнасят по антизаконосъобразност и антиконституционност, това са 
Конституционният съд. Те са регламентирано общо взето, да не влизаме в такива 
дебати и в такива неща на разискване. Затова моето предложение е тези докладни 

записки, проекти на докладни записки, които са разгледани от Комисията по 

законност, да влезнат в дневния ред и съответно да ги разгледаме и да ги гласуваме или 

съответно да ги отхвърлим. Благодаря! 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Така. Ще подложа на гласуване предложението най-напред на г-н 

Топов! 
(Филип Топов, от място: 10 минути почивка.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: 10 минути почивка. 
 

* * * * * 
 

(След почивката:) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Уважаеми колеги, почивката свърши! Продължаваме нашата 
работа. Моля за тишина! Заповядайте, г-н Николов. 
ДИМИТЪР НИКОЛОВ: Уважаеми г-н председател, уважаеми г-н кмет, уважаеми 

кметове, уважаеми гости журналисти! Аз искам да направя противното предложение, 
обратното предложение на г-н Кръстанов. Да не гласуваме неговото предложение за 
точките, защото отговорността е лична на тези общински съветници, които не са 
дошли на заседание. Аз в никакъв случай не искам да поемам отговорност за това, че 
някои не са дошли на заседание, тези точки да не влезнат за разглеждане в дневния ред. 

Отговорността всеки да я поеме, който не е дошъл на заседание. Завърших! 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Благодаря ви! Заповядайте, процедура. 
КОСТАДИН ВАСИЛЕВ: Г-н председател, г-н кмете! Аз не знам въобще дали трябва да 
подлагате тази точка на гласуване. Защото това е казус. Ако действително и 

следващият път се отсрочи заседанието пак няма кворум, какво правим тогава? Това е 
наша грешка. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: За кое става въпрос, г-н Василев? 

КОСТАДИН ВАСИЛЕВ: За докладните, които не са приети на комисии. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Не, няма да го подлагам на гласуване. 
КОСТАДИН ВАСИЛЕВ: Все пак тука това е наш пропуск, на самият Общински съвет. 
Ние трябва да коригираме Правилника. Благодаря! 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Подлагам на гласуване предложението на г-н Топов за отлагане на 
днешното заседание. Който е „за“ това предложение на г-н Топов, моля да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 10, „ПРОТИВ“ – 15, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 
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ДАНЧО КИРЯКОВ: С 10 „за“ и 15 „против“, предложението на г-н Топов не се 
приема. затова продължаваме напред по дневния ред. Г-н кмете, имате думата по точка 
№ 2 относно записа на заповед. 

 

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Упълномощаване на Кмета на Община 

Смолян за издаване на запис на заповед в полза на Администрация на 

Министерския съвет, в чиято структура е Дирекция „Добро управление“, 

Управляващ орган на Оперативна програма „Добро управление“ 2014-2020, 

обезпечаващ авансово плащане по договор № BG05SFOP001-4.004-0001-С01, за 

проект „Осигуряване финансирането на ОИЦ – Смолян за периода 2019 – 2021 г“, 

изпълняван от Община Смолян. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян 

 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Уважаеми госпожи и господа общински съветници, колеги 

кметове! Докладна № 2 е във връзка с функционирането на Областният 
информационен център за периода 2019 – 2021 година. Така че налага се запис на 
заповед, за да може да функционира Областният информационен център. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Уважаеми колеги, дискусия? Заповядайте за мнения. Г-н Топов. 
ФИЛИП ТОПОВ:  Уважаеми колеги, по тази точка предварително казвам, че ще 
гласувам „против“. И ще ви кажа защо ще гласувам „против“. Защото бях внесъл едно 

питане за един друг запис на заповед, който беше издаден на един юридически, не знам 

как да го кажа, съветник или корифей, едно светило в правото от София, до колкото си 

спомням. И това питане беше във връзка с издаден запис на заповед в размер на 2 000 

лева на този колега от София, който е провел обучение на юристите от Общината. И 

забележете, вместо да му се плати кеш на този лектор, Общината му издава запис на 
заповед. Най-вероятно не е имала налични пари в касата или не знам поради какви 

съображения. След което това лице, което е провело обучението на Правната дирекция 
срещу този запис на заповед образува изпълнително производство срещу Общината. 
Присъединява се към едно друго изпълнително производство и започва да жали 

действията на съдия изпълнителя по онова другото изпълнително производство. Затова 
беше хубаво да ми се отговори на онова питане, за да мога пък да си определя моята 
позиция когато Общината издава записи на заповед дали това е било целесъобразно, 

дали това е налагало такова издаване на запис на заповед. Надявам се за следващото 

заседание да получа отговор на това мое питане. Затова, г-н председател, чисто дето се 
казва по целесъобразност, не че нещо против имам тука към тази точка, а заради това, 
че не ми е отговорено на онова питане относно традициите, системата, практиката на 
Община Смолян да издава записи на заповед. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Благодаря! Г-н Кръстанов. Между другото, докато г-н Кръстанов 
става, Комисията по бюджет и финанси е гласувала за приемане на тази докладна 
записка с 8 „за“, без „против“ и „въздържали се“. 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви, г-н председателю! Г-н кмете, уважаеми 

колеги! Категорично искам да подкрепя проекта за решение. Става дума за Областният 
информационен център и неговото функциониране за периода 2019 – 2021 година. 
Това се осъществява през Община Смолян и ние не можем според мен, сигурно г-н 

Топов има своите съображения, но по моя преценка те са странични по отношение на 
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конкретиката на решаването на този въпрос, така че аз лично категорично ще подкрепя 
проекта за решение по тази точка. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Благодаря! Други мнения 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 с този резултат от гласуването. 

Който е „за“ приемане на докладната записка, моля да гласува. 
(Димитър Кръстанов, от място: Не е ли поименно?) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Не. С 15 „за“.  С 15 гласа „за“ от общия съвет. 
(Димитър Кръстанов, от място: Запис на заповед, пари – поименно.) 

(Ивайло Халваджиев, от място: Поименно.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Не възразявам на вашето предложение за поименно гласуване.  
 

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

1. Анастас Караджов   – отсъства 
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    – „въздържала се“ 

11. Ивайло Халваджиев    – „за“ 

12. Иван Пищалов     – „въздържал се“ 

13. Илия Томов     – „въздържал се“ 

14. Кирил Хаджихристев   – „въздържал се“ 

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

17. Мариана Сивкова    – „за“ 

18. Мария Семерджиева    – „за“ 

19. Марияна Методиева    – „за“ 

20. Милен Журналов    – „за“ 

21. Милен Пачелиев    – „за“ 

22. Михаил Генчев    – „въздържал се“ 

23. Петър Мирчев     – „за“ 

24. Салих Аршински    – „за“ 

25. Славка Каменова    – „за“ 

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

28. Филип Топов     – „против“ 

29. Юлия Кисьова     – „за“ 

 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Моля, обявете резултата.  
(Мариана Иванова: 18 „за“, 1 „против“ и 6 „въздържали се“.) 
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ДАНЧО КИРЯКОВ: Докладната записка с този резултат 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. 10 и чл. 27, 

ал. 4 и 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е: 

№ 1106 

 
               1.  Упълномощава  Кмета на Община Смолян да  подпише  запис на заповед 

по утвърдения  образец, в полза на Администрация на Министерския съвет, в чиято 

структура е Дирекция „Добро управление“, Управляващ орган на Оперативна програма 
„Добро управление“ 2014-2020, в размер на 67 200 лв. (шестдесет и седем хиляди и 

двеста лева), за обезпечаване на стойността на авансово плащане по договор за 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05SFOP001-4.004-0001-C01 за 
проект „Осигуряване функционирането на ОИЦ - Смолян за периода  2019-2021г.“ 

 

 

ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Разрешение за изработване на Подробен 

устройствен план – План за регулация и застрояване на поземлен имот с 

идентификатор 67653.44.68 в местност „Къшлите“, землище на гр. Смолян. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян 
 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Следваща точка от дневният ред. Г-н кмете, имате ли нещо да 
добавите? 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Не, ПУП. Няма какво да добавя. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Дискусия, колеги. Заповядайте, имате думата! Г-н Хаджихристев, 
заповядайте! 
КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: Вземам думата по тази точка, защото това е една от 
първите докладни, която не е гледана на Комисията по ТУОС. Преди малко чухме от 
колеги, че не е било много важно дали ще бъде гледана от комисията или не, щом е 
миналата през Комисията по законност. Аз не съм съгласен, тъй като първо в чл. 49 на 
Закона за местното самоуправление и местната администрация е указано комисиите 
какви задължения имат. И според мен, когато комисиите са съставени така, че са 
изпълнени закона и правилника, тоест когато се използва професионализма на 
общински съветници да влезнат в определени комисии, то това е така, защото да може 
да се гледа по същество. Знаете, че сме допускали много грешки с разрешение за 
изработване на ПУП-ове, с приемане на ПУП-ове в предишни сесии и това защото не е 
доогледано от точно тази специализирана комисия. Комисията по законност може да 
не я гледа изобщо по същество. Тя може да я гледа само за това дали по закон е 
оформена и е представена, и така ще бъде представена на Общинският съвет. Така че 
не омаловажавайте на комисиите заседанията. Благодаря на г-н Николов, че той каза да 
се чувстват гузни общинските съветници, които са спомогнали да не се проведе тази 

комисия. Затова по тези точки аз ще гласувам „против“. И последно. Тъй като няма да 
взема отношение по други точки, които касаят тази комисия. Ако беше заседавала 
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комисията, щеше да разбере, че улица „Васил Профиров“ в Смолян няма. Оставям го 

на вас. На две места има улица „Васил Профиров“. Тя е „Величко Профиров“. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Г-н Кръстанов? 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви, г-н председателю! Уважаеми г-н кмет, 
уважаеми колеги! Трябва да приемем аргументите, с които става ясно, че Комисията по 

ТСУ не е заседавала и точно към онзи момент не бяха раздадени и графичните 
материали, свързани с докладните записки и с проекта за решение. Дори и да се беше 
събрала комисията, щеше пак да възпрепятства така или иначе компетентното 

произнасяне по този въпрос. Ще се въздържа по всички подробни устройствени 

планове, което никога не съм правил досега, именно от тези съображения. Няма 
никакъв друг начин да има филтър по отношение на тези материали, които влизат в 
заседание на Общинският съвет, освен заседания на комисиите, хора, които имат 
експертна подготовка, гледат и съответният графичен материал. Така че моля 
администрацията, разбира се и колегите съветници, членове на тези комисии, заедно с 
всички необходими материали за произнасяне, събираме се, гледаме ги. Иначе 
абсолютно на тъмно се гласува тук и бих казал категорично неориентирано. Разчита 
се…, няма на какво да се разчита. Трябва да се гледат тези материали. Затуй има 
комисии, затуй има подготвени колеги, които са членове на тези комисии и се 
произнасят. Така че ПУП, план за регулация, за съжаление на този етап аз ще се 
въздържа. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Г-жа Гаджева, заповядайте! Съгласен съм с аргументите за 
комисиите, трябва да се събират. Те са някакъв филтър. Зависи от нас тука, 29 човека.  
ЕКАТЕРИНА ГАДЖЕВА: Уважаеми г-н кмет, уважаеми г-н председател, кметове на 
населени места, колеги! Аз като председател на тази комисия, която не се състоя, както 

и предходната, също изказвам недоволството си от факта, че се събрахме само трима 
колеги съветници. Значи в залата присъствахме аз, г-н Василев и г-н Сабрутев. Но 

имаше представител на вносителя и въпреки, че нямаше кворум да вземе решение, този 

който беше дошъл и имаше желание, се запозна с графичните материали. Г-жа Цекова 
ни запозна и с тази улица „Васил Профиров“. Разгледахме и озеленяванията, 
коментирахме къде са. Тоест, ако е имало добра воля от колегите съветници, можеше 
да се видят материалите независимо, че не бяха разпратени. А трябва да ви кажа, че за 
съжаление три години и половина наблюдавам явлението на комисия да си говорим 

каквото си говорим, а на сесия да става съвършено различно. Така че за съжаление 
повечето въпроси ги пазим за сесия, повечето бомби гърмят на сесии и да кажем, че 
нещо не сме успели да го разгледаме, и че ни пречи факта, че не сме били на комисия, 
за съжаление не е вярно. И аз приемайки да съм председател, се надявах на тази 

комисия, че ще имаме някакъв диалог и ще вземаме някакви решения. По-скоро там се 
надговаряме. Това и за зрителите ни. А в последствие на сесиите гърмят бомбите и си 

приказваме глупости. Така че това за мен не са сериозни основания. И пак призовавам 

колегите да идват на сесии. Пак казвам, бяхме 3 души и въпреки, че бяхме само трима, 
вносителят през цялото време беше с нас и отговаряше на всички неофициално 

поставени от нас въпроси. 

(Димитър Кръстанов, от място: Реплика.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Заповядайте, г-н Кръстанов. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Не мога да приема аргументите на колежката, при цялото 

ми уважение към нея. Няма заседание – няма произнасяне компетентно по този въпрос. 
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Но не това е важното. Взех реплика, за да кажа моля ви се, не говорете за „Васил 

Профиров“. Няма такова лице в Смолянско. Няма такова лице в историята на нашия 
град. Историческата личност се казва „Величко Профиров“. И е земеделец. И един 

изключително достоен родопчанин. Величко Профиров. Моля ви! 

(От залата: Вижте скиците.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Г-н Безергянов? 

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

колеги общински съветници! Безспорно, по никакъв начин не може да се неглижира 
работата на работните органи на Общинския съвет и постоянните му комисии, но 

преди всичко смятам, че малко се неглижира работата на Общинска администрация. 
Защото реално погледнато всички тези ПУП-ове са минали през Експертен съвет. 
Хора, които са професионалисти и имат необходимите качества, необходимата 
правоспособност да вземат решения и да изразят максимално обективно, 

законосъобразно и целесъобразно решения относно градоустройството и промяната на 
устройствените планове. Безспорно има някакъв порок, но мисля, че той е несъществен 

и затова ние ще подкрепим докладните във връзка с тези ПУП-ове. А относно 

грешката, която е допусната, аз предполагам, че е техническа и не трябва чак толкова 
много по някакъв начин да се казва и да се неглижира това нещо. Както казват 
колегите „Величко Профиров“, нека в решенията е „Величко Профиров“, а не „Васил 

Профиров“. Дължа го на явна фактическа грешка или техническа. Нека, има хора от 
администрацията, сега е моментът да го коригираме, но да не спираме тези намерения 
на хората. Благодаря! 
(Мариана Сивкова, от място: Скицата е такава. В скицата пише „Васил 

Профиров“.) 

(Кирил Хаджихристев, от място: Браво на Общинската администрация.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Г-н Топов? 

ФИЛИП ТОПОВ: Колеги, реплика. Учудвам се, че г-н Безергянов с такава лека ръка 
приема техническите грешки за даденост. Първо, защото ако това решение влезе с това 
наименование, сами разбирате, че този, който иска да се ползва от това решение, е 
изправен дето се казва пред една колизия. Относно експертният съвет и ред други 

такива приказки, може да се намерят всякакви оправдания за нещо, за което човекът 
„Х“ търси оправдание. До колкото знам и „Златният век“ и „Артекс“ и така нататък, 
небостъргача също е минал през Експертния съвет, а виждате какво става в момента в 
страната. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Уважаеми колеги, разбрахме всички за тази грешка. Но тя не касае 
тази докладна. Затова аз ви моля да вземете отношение по отношение на тази грешка в 
докладната, когато й дойде подред. Моля ви се да се концентрирате по темата, която е 
предложена в точка 3. Г-н Иванов? 

СТОЯН ИВАНОВ: Уважаеми г-н председател, уважаеми г-н кмет! Аз като съветник 12 

години вече не си спомням да съм отсъствал от комисии. Сега на колегите им дойде 
дюшеш новият Правилник, ама г-н Кръстанов, който така много упорито критикува, 
ще го върна в онези години 2003-2011 година. Аз съм бил 4 години съветник. Имало е 
по двама човека в комисия. Приемали са се, влизали са, решавали са се нещата, 
гласували са се. Значи сега е беззаконие, тогава беше законно. Нали така? Аршините 
трябва да бъдат едни. Първо колегите ги апелирам, които искат да върви Общината 
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напред, колегите от ГЕРБ и другите колеги, да присъстват на комисии. А иначе той 

популизмът, за него няма почивен ден, даде ли му се подходяща почва. Завърших! 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Уважаеми колеги, аз.. 
(Димитър Кръстанов, от място: Този заден ход ще го подмина.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Аз ще използвам накрая да кажа едно нещо. И да ви напомня, че в 
началото на този мандат и на предходния, аз говорих, че комисиите са излишно 

големи, излишно с много хора. По 10, по 11 човека. Половината Общински съвет е 
комисия по нещо. Така че апелирам към председателите на групи съветници, ако 

искате да се съберем, може да редуцираме състава като брой на комисиите, защото 

заложено е сякаш съзнателно така кворумът да е нарушен, да е минимален, което също 

не е добре. Независимо, че има кворум, не е добре и да е на границата, да е 
минималният. Заповядайте, г-н Пачелиев. 
МИЛЕН ПАЧЕЛИЕВ: Уважаеми г-н председател, уважаеми г-н кмет, колеги! По 

процедура искам да взема думата. Значи предлагам колегите днес да направим промяна 
в сгрешеното наименование на улицата. Да си го коригираме на „Величко Профиров“ и 

да продължим работата, за да не разводняваме нещата. Правя предложение от 
микрофона да се коригира на „Величко Профиров“ и да продължим. Предлагам да го 

подложите на гласуване. Благодаря! 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Аз приемам това предложение! Още в деня, когато беше 
публикуван дневният ред, Георги Узунов ми се обади и каза, че няма улица „Васил 

Профиров“. Аз се извиних. Наистина не ги знам наизуст всички улици, така че се 
извинявам и пред всички, които се възмущавате от това. Може би трябва да се пише 
„В. Профиров“, тогава ще отпадне проблема. Приемам предложението. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Приема се предложението от вносителя. Тоест няма да се подлага 
на гласуване. Други мнения има ли, колеги? По докладната записка, която е 
предложена. Не виждам. Подлагам на гласуване прекратяване на разискванията. Който 

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

ДАНЧО КИРЯКОВ: С 21 „за“ прекратяваме разискванията. Подлагам на гласуване 
докладната записка и нейните решения. Явно гласуване, колеги. Който е „за“, моля да 
гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 17, „ПРОТИВ“ – 2, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 5. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Със 17 гласа „за“, докладната записка се приема.  
 

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

прие 

Р Е Ш Е Н И Е: 

№ 1107 

 

1. Разрешава изработването на проект за Подробен устройствен план - План за 
регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 67653.44.68 в местност 
„Къшлите”, землище на гр. Смолян, със следните устройствените параметри  – 

устройствена зона 80%, височина до 10 метра, кинт до 2.5, озеленяване – мин.20%. 
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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 67653.44.68 в местност 
„Къшлите”, землище на гр. Смолян.  

           Приложение : Задание за изработване за Подробен устройствен план - План за 
регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 67653.44.68 в местност 
„Къшлите”, землище на гр. Смолян. 

 

 

ПО ЧЕТВЪРТА 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 № 4 по дневният ред. Г-н Мелемов? 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Докладна записка № 4. Промяна предназначение, няма какво 

да добавя. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Колеги, заповядайте за мнения и изказвания. Не виждам. 

Подлагам на гласуване прекратяване на разискванията по точка № 4. Който е „за“, 

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

ДАНЧО КИРЯКОВ: С 25 гласа „за“ прекратяваме разискванията. Който е „за“ 

приемане на докладната записка и нейните решения, явно гласуване, моля да гласува. 
(Мариана Иванова: 16 „за“, 2 „против“ и 7 „въздържали се“.) 

ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 16, „ПРОТИВ“ – 2, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 7. 

(Филип Топов, от място: Прегласуване.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Прегласува се по искане на г-н Топов. Който е „за“, моля да 
гласува. 
(Мариана Иванова: 16 „за“, 2 „против“ и 7 „въздържали се“.) 

ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 16, „ПРОТИВ“ – 2, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 7. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: С 16 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.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., прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е:  



Протокол № 50/28.03.2019 г. – 04.04.2019 г. 

  

32 

 

№ 1108 

 

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

 

ПО ПЕТА 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 /ул. 

„Величко Профиров“/. 

 ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян 

 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Следваща докладна записка. 2/3 трябва мнозинство за тази цел. Г-

н кмете, имате думата. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Няма какво да добавя и по следващата. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Отново промяна на предназначение. Тука г-н кмета прие 
корекцията, която беше предложена – „Величко Профиров“. Имате думата, колеги. 

Заповядайте! 
СТОЯН ИВАНОВ: Уважаеми г-н председател, уважаеми г-н кмет! Понеже и трите 
докладни са свързани с промяна предназначение. Те са свързани с човешки съдби, 

семейства. Всички, които гласуват „против“, осакатяват инициативата на тези човешки 

съдби и на тези семейства. Ще ги информирам поименно как са гласували колегите. 
Това не е политика. Това са човешки съдби. Домове, къщи, инвестиции, бизнес и т. н. 

Не знам какво е предназначението, но срам и позор е за тези, които без основание, без 
мотиви, без причини спират техните инициативи. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Други желаещи за изказване? Не виждам. Заповядайте! 
ИВАЙЛО ХАЛВАДЖИЕВ: Уважаеми г-н председател, уважаеми г-н кмет, колеги! Да 
проверим как се води тази улица, защото на скицата е „Васил Профиров“. Да не би да 
се води така улицата? На скицата е „Васил Профиров“. Вижте скиците. 
(Кирил Хаджихристев, от място: Ти какво ме убеждаваш сега, че има „Васил 

Профиров“?) 

ИВАЙЛО ХАЛВАДЖИЕВ: Няма, но така може да се води улицата. Вижте… 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Аз ви моля за етично отношение един към друг. Колеги, не бива 
така. Ще ви дам думата. 
ИВАЙЛО ХАЛВАДЖИЕВ: Отделно на сайта на Общината има едно обществено 

обсъждане от 2010-та, свързано с тази улица. Г-жа Дора Янкова обявява, кани 

жителите на Смолян във връзка с улица „Васил Профиров“. Това го има на сайта на 
Общината. Там фигурира „Васил Профиров“ от 2010 година. Затова аз не съм против 
да се коригира тази грешка, но да се види как се води улицата. 
МАРИН ЗАХАРИЕВ – зам.-кмет на Община Смолян: Уважаеми г-н председател, 

общински съветници! Действително всички знаем, че улицата е „Величко Профиров“. 

Явно грешката е техническа. Така че и в скицата явно има такава грешка. Моето 

предложение и това, което наистина сме проверили в регистрите, да се запише в 
решението „Величко Профиров“. Благодаря! 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Г-н Топов. 
ФИЛИП ТОПОВ: Значи колеги, какво да ви кажа? Най-разумно е тази докладна да я 
оттеглите, да си оправите скиците, да си направите имената на улиците, да си 

включите терасата, барбекюто, сауната и т. н.  
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ДАНЧО КИРЯКОВ: Други мнения и изказвания има ли, колеги? Не виждам. Подлагам 

на гласуване прекратяване на разискванията по докладната записка № 5. Който е „за“, 

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

ДАНЧО КИРЯКОВ: С 25 „за“,  прекратяваме разискванията. Подлагам на гласуване 
докладната записка с нейните решения. Който е „за“ приемане на докладната 
записка… 

(Михаил Генчев, от място: Има предложение за отлагане.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: А, имате такова предложение официално? Аз мислех, че 
призовавате просто. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: За улицата ли?  

ДАНЧО КИРЯКОВ: Да. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Може ли да взема отношение? Вижте, в крайна сметка щеше 
да е проблем, ако имаше две улици в Смолян – „Васил ..“ и „Величко Профиров“. 

Обаче като няма две, смятам че „В. Профиров“ решава проблема. Аз живея на улица 
„Полковник Серафимов“. Навсякъде се пише „Полк. Серафимов“. Ама нали е 
полковник от запаса, това няма значение. Така че ако пишем „В. Профиров“, 

проблемът е решен. Щеше да има проблем, ако имаше и „Васил“ и „Величко“. Тогава 
наистина щеше да е проблем. 

(Михаил Генчев, от място: Това ми звучи малко като за смях в залата.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Заповядайте, г-н Василев. 
КОСТАДИН ВАСИЛЕВ: Аз мисля, г-н председател, че тука е малко несериозно това 
нещо, което се обсъжда. В крайна сметка групата на ГЕРБ ако имаха по-различно …./ 

не се чува/, трябваше да искат почивка, да го уточним, а не да отлагаме докладната. 
Няма смисъл. Второто нещо, което е. Преди седмица, когато имахме тука заседание, 
което беше отложено, лично аз говорих с г-жа Цекова и тя каза, че е допусната грешка 
и улицата се казва „Величко Профиров“. Така че не виждам какво повече има да го 

коментираме това нещо. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Аз не виждам какво да коментираме, след като вносителят прие 
корекцията. Моля ви, в процедура сме на гласуване. Ще давам думата за процедура 
само по конкретни въпроси, обещавам ви, от сега нататък. Аз прекалено така с лекота 
се отнасям към всички ваши желания за изказване по всякакви въпроси, по всяко 

време. Има процедура, предложена от г-н Топов, за отлагане на тази докладна записка. 
Който е „за“ отлагане на тази докладна записка, моля да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 11, „ПРОТИВ“ – 12, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 3. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Предложението на г-н Топов не се приема. Подлагам на гласуване 
основното предложение с неговите решения. Който е „за“ приемане на докладната 
записка и решенията в нея, моля да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 18, „ПРОТИВ“ – 5, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 3. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: С 18 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.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.,прие 
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Р Е Ш Е Н И Е:  

№ 1109 

 

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

 

 

КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: Право на отрицателен вот. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Заповядайте, отрицателен вот. Да ви обърна внимание, по 

Правилник не трябва да ви давам думата, но заповядайте! 
КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: Кажете ми защо. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Защото съветник, който е взел и изказал становище и мнение по 

докладната записка, няма право на обяснение на отрицателен вот. 
КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: Някой да ме е чул по тази докладна записка да съм взел 

отношение? 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Вие изрично ме предупредихте, че когато дойде докладната 
записка за „Васил..“ „Величко Профиров“ грешката, не приемате тази грешка, че е 
допусната. Вие сте изказали мнение. 
КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: Вие предварително сега искате да ми кажете какво ще 
говоря аз. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Заповядайте! Аз ви казвам за правилника.. 
КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: Тъй като на г-н Иванов давате постоянно извън 

Правилника думата… 

ДАНЧО КИРЯКОВ: От сега нататък ще спазваме Правилника и ще видим какво ще се 
случи. 

КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: И тъй като той каза, че ще бъде срам и позор за 
общинските съветници, които гласуват „против“ тези точки, тъй като най-вероятно е 
силно мотивиран по тези точки, аз искам да кажа: Ето, отново пролича липсата на 
заседание на Комисията. Защото тези неща трябваше на комисията да се изяснят и за 
сесията да бъде всичко поправено. И не приемам също така отговорът на кмета „Дайте 
да напишем „В. Профиров““. Така в някои служби, в които съм работил, като не могат 
да напишат вторник, пишат  сряда. Съжалявам! 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Може ли да обясня? Значи грешката е в Кадастъра. Това 
трябва да е ясно. Не е в Общината. Но всички знаете, че всеки имот има номер, 

идентификационен номер. Тоест дали е на „Васил“ или на „Величко“, имотът има 
номер и няма как да стане грешка. Така че просто няма нужда да коментираме, че това 
е проблем в тази докладна. Всеки имот в града има идентификационен номер.  

КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: Така същото председателят на КОНПИ… 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Не, не ви давам думата. Моля ви се, г-н Хаджихристев! Какво 

искате вие, г-н Василев? Не ви давам думата. Не ви давам думата! 
(Смях в залата.) 

КОСТАДИН ВАСИЛЕВ: Аз ще я взема, г-н председател!  

ДАНЧО КИРЯКОВ: Не ви давам думата! Изключете микрофона, ако обичате! 
(Коментар на Костадин Василев /не се чува поради изключен микрофон/) 

(Михаил Генчев, от място: Председателю, не знам как да прекратим разискванията.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Г-н Василев, аз чувам и псувни в залата. И наистина е обидно, че 
така се говори. 
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(Костадин Василев, от място: За първи път изключвате микрофона. Аз ще ви кажа! 

И ако искате да работим така, за всички еднакво! Много ви моля! Не е колегиално. 

Как ще ми изключвате микрофона? Аз съм гласувал за вас, а вие ме разочаровате, г-н 

председател. Казвам ви едно към едно.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Вижте сега, г-н Василев. Точно, защото сте гласували за мен, би 

следвало повече от всеки друг да спазвате Правилника. 
(Костадин Василев, от място: Знаете какво казах. Знаете какво исках да кажа.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Не, не знам за какво се изказвате. Аз помислих, че ще влезнете в 
полемика с г-н Хаджихристев. 
(Филип Топов, от място: Колега, кротни се, че ще викнат полиция.) 

(Михаил Генчев, от място: Сега ако имаше квестор…) 

 

 

ПО ШЕСТА 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 /ул. „Дунав“/. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян 

 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Следваща точка от дневния ред. Извинявайте, ако съм ви засегнал, 

г-н Василев! Нямал съм това предвид. Г-н кмете, имате думата. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Отново промяна на предназначение. Няма какво да добавя. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Дискусия. Заповядайте за мнения. Г-н Иванов. 
СТОЯН ИВАНОВ: Г-н председател, сега ще ви питат защо пак ми давате дума за 
основно изказване по тия точки. Понеже в предходната нямаше как да отговоря на 
отрицателен вот и бях обвинен в силна мотивация. Да, силна мотивация, защото аз 
винаги съм заставал зад идеите на хората, техните инициативи. Винаги съм заставал и 

съм подкрепял гражданството във всичко онова позитивно. Интересно какви 

мотивации мога да имам. Аз не ги знам къде се намират нито улица „Дунав“, нито 

„Васил Профиров“, нито другата улица „Дунав“, нито ги познавам тези хора. Как? По 

какъв начин той е разбрал, че съм силно мотивиран? Ако има някакви конкретни 

доказателства, ако има нещо конкретно, да стане и да каже „Вие сте силно мотивиран, 

защото сте роднини, близки, приятели, виждали са ви там някъде..“ и така нататък. 
Защото това е клевета. Но понеже аз съм свикнал да поемам такива клевети, ей така ще 
го подмина. Да е жив и здрав комисар Хаджихристев! 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Други мнения, колеги? 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 с 25 гласа „за“. Който е „за“ 

приемане на решенията в докладната записка, моля да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 18, „ПРОТИВ“ – 2, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 6. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: С 18 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.21 ал.1 т.11 от Закона 
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за местното самоуправление и местната администрация и протокол от проведено 

обществено обсъждане на основание чл.127 ал.1 от ЗУТ от 09.03.2019 год.,прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е: 

№ 1110 

 

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

 

 

ПО СЕДМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Продажба на общински жилищен имот 

– самостоятелен обект с идентификатор 67653.926.138.1.11 по кадастрална карта 

на гр. Смолян, кв. Устово (общински апартамент на правоимащ наемател). 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян 
 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Следваща докладна записка, продажба на общински жилищен 

имот, № 7.  

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Няма какво да добавя. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Дискусия, колеги. Заповядайте! Г-н Топов. 
ФИЛИП ТОПОВ: Така колеги, аз ще използвам инерцията и ще ви кажа, че по точка 7, 

8 и 9, да не вземам отношение, ще гласувам „против“. Апелирам и останалите колеги 

също евентуално с „въздържал се“ или с „против“ да не приемаме тези докладни 

записки по следните съображения. Касае се колеги за продажба на общински жилища. 
Вярно е, че може би тези хора, които си ги ползват под наем са правоимащи. Вероятно 

отговарят и на съответните изисквания на Наредбата. Но… 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Моля ви от ляво колегите общински съветници да пазите ред в 
залата. 
ФИЛИП ТОПОВ: От ляво ли, от дясно ли? Така. В тази връзка… 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Стой там и си слушай. 

ФИЛИП ТОПОВ: Аз ще помоля наистина, колега Генчев, това което искам да кажа 
смятам, че е важно. Първо, относно общинските жилища политиката, която води 

настоящото управление по управление и стопанисване на общинската собственост като 

цяло и в частност на общинските жилища, лично на мен не ми харесва. Ние не сме 
наясно какво е действителното състояние на общинските жилища. В тази връзка аз съм 

внесъл едно питане, на което отново нямам отговор. И да ви зачета накратко какво съм 

искал да отговори кмета. Колко на брой са били общинските жилища при встъпването 

ви в позицията на кмет от 2011 година и колко са те към настоящия момент? Има ли 

незаети свободни общински жилища като резерв, необходим за временно настаняване 
на хора при извънредни ситуации? Свидетели сме, че настъпват такива. Възникват и 

много често хора с крайна нужда за настаняване в такива общински жилища. Колко са 
продадените или заменени общински жилища по време на вашето управление? Колко 

от общинските жилища са отдадени под наем и от коя категория са лицата, с които са 
сключени договори за наем? Това са хора безимотни, социално слаби, лица в 
неравностойно положение, общински работници, служители и прочие така нататък. 
Колеги, в момента до старата сграда на ТУБ диспансера са изкопани основите и 

понеже живея в този квартал питам работниците „На кого търсите дипломата тука?“. 

Шегувах се, разбира се. Те ми казаха, че тука ще се строи блок общински жилища. 
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Дали това е така или не? Мисля, че не е точно така, защото табелата, която сте сложили 

там на този изкоп, говори за съвсем друг вид предназначение и обществена поръчка. 
По него въпрос аз ще внеса допълнително питане, но там това, което е изписано в 
рекламата, обявлението на самата табела кой възлага, как възлага и какво 

предназначение, в никакъв случай не е посочено общински жилища. По нататък по 

отношение на този строеж. Необходим ли е там като нов такъв, при условие, че има в 
съседство една незавършена сграда? Говорим за ТУБ диспансера. Затова колеги, аз 
смятам, че е крайно наложително и привършвам, политиката по отношение на 
стопанисване, управление и разпореждане с общинската собственост и конкретно с 
общинските жилища, да бъде приведена в по-прозрачно, по-достъпно за хората начин, 

условие, да събират дето се казва хората съответната информация. Сега приказките от 
рода, че те са дългогодишни наематели, сработва само от части. Защото тези 

дългогодишни наематели евентуално след като го закупят това жилище, то вече излиза 
от патримониума от управлението на Общината. На всяко едно продадено или 

заменено общинско жилище, ние трябва да го запълним с ново такова, за да може да се 
удовлетворяват нуждите на крайно нуждаещите се лица. Та в тази връзка аз не знам 

кои са кандидатите, както г-н Иванов говори, че не знае къде е улица „Дунав“, не знае 
еди-какво си и прочие, и прочие, не го апострофирам. За разлика от него обаче, аз чета 
докладните записки в подробности. Там по отношение на конкретните неща намирам, 

че има и съществени пропуски по спазване изискванията на Наредбата. Затова ще 
помоля и колегите от гражданската квота на групата на ГЕРБ да помислят малко по-

обстойно и по тези три докладни записки поне да се „въздържат“. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Заповядайте, г-н кмете! 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Възникнаха много въпроси. Ще отговоря на някои. Значи 

строят се социални жилища – 36. За първи път в Община Смолян. До сега не са се 
строили, с това може да се гордеем. А сега г-н Топов кого е питал, какво му 

отговорили, но факт е, че програмата изисква да е нова сграда. Сега ако прочете 
програмата г-н Топов, ще разбере. Но на него му е по-лесно да пише питане, да напише 
100 питания и да му отговаряме. Четете си! Като ви интересува, прочетете програмата 
и ще разберете защо е нова сграда. Само че вие искате да си играем тука. Да губим 

хората и времето на всички с такива въпроси. Четете, всичко е написано. Само да 
допълня още нещо. Попита колко са продадени? Ама аз гарантирам, както и по закон, 

че аз само предлагам. Само Общинският съвет има право да се разпорежда. Тоест 
колкото е гласувал Общинският съвет, толкова са продадени. Това, че предлагам да се 
продава на дългогодишни наематели жилището, смятам, че е правилно, защото много 

от жилищата след определени наематели са в състояние, където не може да се живее и 

изискват основни и големи ремонти. Така че това е стимул към хората, които от дълго 

време са живеели и са си станали смолянчани, още повече, че изрично условие е 
човекът, който иска да закупи, да няма друг имот. Тоест купувайки го, той наистина 
става смолянчанин и е живял тука. Но разпореждането с общински имоти става само и 

единствено, гарантирам, след решение на Общински съвет. Така че колко са продадени 

– колкото Общинският съвет е приел. Това е!  
ДАНЧО КИРЯКОВ: Аз използвам думата, че ви давам за реплика. Г-н Топов, имам 

въпрос към вас. Вие бяхте ли на Комисията по законност? 

ФИЛИП ТОПОВ: Да. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Там сте гласували „за“. 
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ФИЛИП ТОПОВ: По отношение на табелата, към която ме препраща уважавания от 
мен г-н Мелемов, тука е записано на тази табела „Изграждане на нови социални 

жилища“ и т. н., като цел на проекта е „Да се осигури пространствена интеграция на 
маргинализираните общностни.“ Обяснете ми какво сте имали предвид по отношение 
на „маргинализираните общности“. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Има ли други изказвания, колеги? Г-н Аршински, след това г-н 

Николов. 
САЛИХ АРШИНСКИ: Благодаря! Уважаеми г-н председател, уважаеми г-н кмет, 
уважаеми общински съветници, кметове на кметства! По точките с ПУП-овете не 
вземах отношение, защото мислех, че здравият разум ще надделее, но и тук става 
въпрос за имотни точки. Колеги, аз мисля, че това са точки, които касаят съдбата, в 
първият случай на хора, които искат да си извадят парчето хляб, а сега касаят съдбата 
на хора, които съдбата не е била благосклонна към тях да имат успешен бизнес, да 
мога да си закупят на свободния пазар жилище. Наложило се е да ползват общински 

жилища по една или друга причина и в момента са кандидати да си ги закупят. Знам, че 
като идват избори, политиците си губят разсъдъка, но малко е твърде рано, пък и г-н 

Топов, вие сте безпартиен, не мисля, че е време да го правите. На второ място. В 

комисиите на Общинският съвет темата с жилищата беше разгледана обстойно дали 

тези хора, които искат да си закупят жилищата отговарят на критериите. Някои от тях 

да спомена, дали са си плащали наема своевременно, дали са били поддържани. Г-жа 
инж. Цекова, която днес не е сред нас показа цветни снимки. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: В болнични е г-жа Цекова. 
САЛИХ АРШИНСКИ: Няма проблем, просто отбелязвам, че сега не е тук. Показа 
снимки на тези хора, които искат да закупят тези жилища, че са изрядни платци, 

документи, плащали са си наема, плащали са си ток и вода. В момента са събрали 

някой лев или са теглили кредит, за да си закупят жилищата. Аз не мисля, че един 

човек, който животът е бил благосклонен към него, така да го нарека, да кажа, е 
отишъл по добра воля да вземе общинско жилище, където му дадат. Така че ви моля, 
по тези точки, които минаха и тези, които предстоят, недейте да лишавате хората от 
парчето залък. Никога Общинският съвет в нормално разположение на духа не е 
отказвал или много рядко, покупка на жилище от правоимащи наематели. Малко разум 

и разсъдък! Политиката е политика, но тука става въпрос за хора. Както г-н Топов, 
правилно споменахте, те не могат да идат в „Артекс“ да си купят жилище по една или 

друга причина или не знам кой „Импекс“ беше или не знам още къде. Това са хора, 
които имат крайна нужда. Не си играйте с тяхната съдба. Моля ви, всички колеги! 

Благодаря! И г-н председател, спазвайте Правилника! Такова чудо реплика на кмета не 
съществува! 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Да, прав сте! Г-н Николов, вие имате думата. 
ДИМИТЪР НИКОЛОВ: Благодаря! Колеги, искам да се обърна към всички в залата да 
подкрепим кмета във всички тези докладни, имайки предвид следното. Значи г-н 

кметът многократно е бил упрекван, че не прави нищо, за да задържим хората в града. 
Фактът, че тези хора ще закупят жилищата, факт е, че тези хора, както каза г-н Иванов, 
ще инвестират тука. Вероятността да останат в града, да не напуснат града е 100 %. 

Така че не трябва да спираме тези хора да останат да живеят в града. Трябва да 
подкрепим кметът във всички тези докладни. Завърших! 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Заповядайте, г-н Топов! Обяснение лично. 
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ФИЛИП ТОПОВ: Вземам чисто процедурната възможност за лично обяснение. И на 
комисията, уважаеми граждани на община Смолян и общински съветници, и сега, казах  

принципно ще гласувам „против“, а не срещу тези хора, които наистина, преди малко 

го казах, имат това право. Но политиката, която се провежда в момента по отношение 
на управление, съхраняване, начин на разпореждане с общинската собственост и 

конкретно с жилищата, куца. Затова ще гласувам „против“. А тука като виждам хора, 
които са в предизборната кампания свише, разни псалми 91, а това не касае г-н 

Аршински псалмите, свише им е дала много, много разум. Искам да кажа, че това не е 
политика. Това е просто опит да осъзнаем, че Общинският съвет трябва да търси 

възможност да управлява правилно общинската собственост. Да се разпорежда 
правилно с тази общинска собственост. Това ми са съображенията. Разбирате ли? А не 
нещо друго. По тези съображения аз искам тука да кажа и още нещо. И може би за 
първи път да изкажа една благодарност и на колежката Анита Чолакова, която взе 
подобна на моята позиция по време на обсъждане на жилищния проблем като цяло, на 
нуждата от социални жилища в общината, на Комисията по законност. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Какво, г-н Аршински? 

(Салих Аршински, от място: Дуплика. Споменат бях поименно.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Жест като диригент правите. Кажете за какво искате думата. 
САЛИХ АРШИНСКИ: Както си изберете, аз нямам претенции. Ако искате дуплика. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: И това не е по правилника. 
САЛИХ АРШИНСКИ: Поименно споменат. Уважаеми г-н Топов, нямаше да взема 
отношение, поименно ме споменахте. Искам да ви кажа нещо. Аз не деля хората дали 

за тях ает от Корана или псалм от Стария завет или от Евангелието е водещо в живота 
им. Уважавам всички тези хора! Не изпитвам същият респект обаче за хора, които 

тоталитарният комунистически модел е водещ в живота. Благодаря! 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Други? Други мнения има ли, уважаеми колеги? Да се надяваме 
пък, че по следващите точки няма толкова да се дискутира. Не виждам. Подлагам на 
гласуване прекратяване на разискванията. Който е „за“, моля да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 26, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: 26 гласа „за“, прекратяваме разискванията. Поименно гласуване, 
колеги. 

 

Поименно гласуване на проекта за решение по т. 7 от дневния ред: 
 

1. Анастас Караджов   – отсъства 
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“ 
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14. Кирил Хаджихристев   – отсъства 
15. Коста Начев     – отсъства 
16. Костадин Василев    – „за“ 

17. Мариана Сивкова    – „за“ 

18. Мария Семерджиева    – „за“ 

19. Марияна Методиева    – „за“ 

20. Милен Журналов    – „за“ 

21. Милен Пачелиев    – „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     – „против“ 

29. Юлия Кисьова     – „за“ 

 

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

ДАНЧО КИРЯКОВ: 24 „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. 8, ал. 9, 

предложение 2, чл. 42, ал. 1 и ал. 2 и чл. 47 от ЗОС, чл.27, ал.1 и чл. 30, ал. 1 от 
Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване 
под наем и продажба на жилища – общинска собственост, във връзка с чл. 21, ал. 

1, т. 8 и т. 12 и чл. 27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, прие 

Р Е Ш Е Н И Е: 

№ 1111 
  

 

1. Изменя „Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – 

общинска собственост за 2019 година”, приета с Решение № 1021/30.01.2019г. на 
Общински съвет Смолян в Приложение 8 по чл. 43 и чл. 45 от Закона за 

общинската собственост и Приложение № 1 – „Разпоредителни сделки на 

основание чл. 35 от Закона за общинската собственост, както следва: 
Общински жилищен имот с адрес гр. Смолян, кв. Устово, ул. „Братан Шукеров” 

№ 27, жил. блок – „Трандевица“ А-1, вх.А, ап.11  от Приложение 8, Раздел II 

„Жилища  - фонд за настаняване под наем на граждани с установени жилищни  

нужди“, ред № 19 се премества в Приложение №1 – „Разпоредителни сделки на 

основание чл. 35 от Закона за общинска собственост  продажба на имоти  - 

частна общинска собственост. 
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  2. Дава съгласие Община Смолян да продаде на Николай Ангелов Илиев 
общински жилищен имот – самостоятелен обект с идентификатор 

67653.926.138.1.11 (шест, седем, шест, пет, три, точка, девет, две, шест, точка, 
едно, три, осем, точка, едно, точка, едно, едно), с площ 44.14 (четиридесет и 

четири цяло и четиринадесет) кв.м., брой нива на обекта: 1, предназначение на 
самостоятелния обект: жилище, апартамент, по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на гр. Смолян, одобрени със заповед 300-5-

66/11.10.2004г. на ИД на АГКК, последно изменение: няма, с адрес: гр. Смолян, 

кв. Устово, ул. „Братан Шукеров“ №27, бл. А-1, вх. А, ет. 4, ап.11, който 

самостоятелен обект се намира в сграда с идентификатор 67653.926.138.1, 

построена в поземлен имот с идентификатор 67653.926.138, ведно с 1,65% 

идеални части от общите части и избено помещение №11-А с площ 8,03 кв.м. 

(осем цяло и три кв.м.), при съседни самостоятелни обекти: на същия етаж:  

67653.926.138.1.12, 67653.926.138.1.10; под обекта: 67653.926.138.1.8, над 

обекта: няма, съгласно схема №15-910572-06.12.2018г. от СГКК - Смолян, 

актуван с Акт за частна общинска собственост №1732/29.11.2013 г., вписан в 
Служба по вписванията под Акт №13, том VIII, дело №1417, вх. 

№2377/03.12.2013г., на стойност 21 100 лева (двадесет и една хиляди и сто 

лева).  

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

 

ПО ОСМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Продажба на общински жилищен имот – 

самостоятелен обект с идентификатор 67653.919.357.1.36 по кадастрална карта на 

гр. Смолян, кв. Райково (общински апартамент на правоимащ наемател). 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян 

 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Следваща докладна записка, г-н кмете. Отново продажба на 
недвижим имот. 
(Стефан Сабрутев, от място: Процедура.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Заповядайте, г-н Сабрутев. 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Уважаеми г-н кмете, уважаеми г-н председател, колеги, кметове 
на населени места! Аз бих помолил, тъй като знаем, че Общината е в тежко финансово 

състояние, да изгасим климатиците, че е много топло вътре. Не знам защо трябва да 
харчим излишно средства. Тука гледам хората по къси фланелки вече се разсъбличат, 
защото наистина е много топло. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Наистина е топло, г-н Сабрутев.  
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Ще го гласувате ли? 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Имате думата, г-н кмете. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Аз няма какво да добавя особено. Сега в следващата става 
въпрос за същия случай, само че госпожата е Златка Хаджиева. Аз защото от всичките 
изказвания тука, и на Топов, има съмнение, че в Общината нещо не е наред, не е 
законно. Не я познавам и тази госпожа коя е, но гарантирам, че не са служители в 
Общината, тъй като идва края на мандата и да си тръгнат с апартаменти санирани, 
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оправени. Гарантирам, че не ги познавам. Изготвени са документите от 
Администрацията. Хората са си подали заявление и само и единствено потретвам и 

потъртвам, Общинският съвет може да разреши да се купят апартаментите. Този 

въпрос колко апартамента са продадени, е безсмислен. Колкото е гласувал 

Общинският съвет, толкова са продадени. Няма продаден апартамент без решение на 
Общинският съвет. Тия хора, които си кандидатстват, не са служители на Общината, 
както е било по-рано. Държа да се знае. Повече няма какво да добавя. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Благодаря, г-н кмете! Имате думата, колеги, за мнения и 

изказвания. Не виждам желаещи. 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. Режим на гласуване, 
колеги! 

 

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

1. Анастас Караджов   – отсъства 
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   – „въздържал се“ 

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

17. Мариана Сивкова    – „за“ 

18. Мария Семерджиева    – „за“ 

19. Марияна Методиева    – „за“ 

20. Милен Журналов    – „за“ 

21. Милен Пачелиев    – „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     – „против“ 

29. Юлия Кисьова     – „за“ 

 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Моля, обявете резултата. 
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(Мариана Иванова: 24 „за“, 2 „против“, без „въздържали се“). 

ДАНЧО КИРЯКОВ: С 24 „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. 8, ал. 9, предложение 2, 

чл. 42, ал. 1 и ал. 2 и чл. 47 от ЗОС, чл.27, ал.1 и чл. 30, ал. 1 от Наредбата за условията 
и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на 
жилища – общинска собственост, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12 и чл. 27, ал.5 от 
Закона за местното самоуправление и местната администрация, прие 
 

Р Е Ш Е Н И Е:   

№ 1112 

 

1. Изменя „Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – 

общинска собственост за 2019 година”, приета с Решение № 1021/30.01.2019г. на 
Общински съвет Смолян в Приложение 8 по чл. 43 и чл. 45 от Закона за 

общинската собственост и Приложение № 1 – „Разпоредителни сделки на 

основание чл. 35 от Закона за общинската собственост, както следва: 
Общински жилищен имот с адрес гр. Смолян, кв. Райково, ул. „Соколица” № 55, 

жил. блок – „Соколица“ №5, вх.Б, ап.15  от Приложение 8, Раздел II „Жилища  - 

фонд за настаняване под наем на граждани с установени жилищни  нужди“, 

ред № 80 се премества в Приложение №1 – „Разпоредителни сделки на 

основание чл. 35 от Закона за общинска собственост  продажба на имоти  - 

частна общинска собственост. 

     2. Дава съгласие Община Смолян да продаде на Златка Александрова 
Хаджиева общински жилищен имот – самостоятелен обект с идентификатор 

67653.919.357.1.36 (шест, седем, шест, пет, три, точка, девет, едно, девет, точка, 
три, пет, седем, точка, едно, точка, три, шест), с площ 71.37 (седемдесет и едно 

цяло и тридесет и седем) кв.м., брой нива на обекта: 1, предназначение на 
самостоятелния обект: жилище, апартамент, по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на гр. Смолян, одобрени със заповед 300-5-

26/28.04.2004г. на ИД на АГКК, последно изменение: със заповед КД-14-21-

371/09.08.2012г. на началника на СГКК - Смолян, с адрес: гр. Смолян, кв. 
Райково, ул. „Соколица“ №55, бл. Соколица 5, вх. Б, ет. 6, ап.15, който 

самостоятелен обект се намира в сграда с идентификатор 67653.919.357.1, 

построена в поземлен имот с идентификатор 67653.919.357, ведно с 1,99% 

идеални части от общите части и избено помещение №7 с площ 5,85 кв.м. (пет 
цяло и осемдесет и пет кв.м.) и таван №8 с площ 7,76 кв.м. (седем цяло и 

седемдесет и шест кв. м.), при съседни самостоятелни обекти: на същия етаж:  

67653.919.357.1.30; под обекта: 67653.919.357.1.22, над обекта: няма, съгласно 

схема №15-714119-04.10.2018г. от СГКК - Смолян, актуван с Акт за частна 
общинска собственост №1676/19.06.2012 г., вписан в Служба по вписванията 
под №198, том V, дело №1041, вх. №1730/24.09.2012г., на стойност 36 300 лева 

(тридесет и шест хиляди и триста лева).  
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     3. Упълномощава Кмета на Община Смолян да извърши необходимите 
действия по изпълнение на горното решение. 
 

 

(Кирил Хаджихристев, от място: 24 „за“, 1 „въздържал се“ и 1 „против“.) 

(Мариана Иванова: Да.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: В случая са важни гласовете „за“. Извинявам се, ако някой се е 
засегнал, че не съм коментирал „против“ и „въздържали се“. 

(Кирил Хаджихристев, от място: Просто за протокола да го уточним, защото 

колежката сгреши. Затова. Не сте ме засегнали.) 

 

 

ПО ДЕВЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Продажба на общински жилищен имот 

– самостоятелен обект с идентификатор 67653.927.28.12.1 по кадастрална карта на 

гр. Смолян, кв. Устово (общински имот на правоимащ наемател). 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян 

 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Няма какво да добави вносителят. Имате думата, колеги. Не 
виждам желаещи. Подлагам на гласуване прекратяване на разискванията. Който е „за“, 

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

ДАНЧО КИРЯКОВ: Прекратяваме разискванията. Поименно гласуване отново, колеги. 

 

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

1. Анастас Караджов   – отсъства 
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   – „въздържал се“ 

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

17. Мариана Сивкова    – „за“ 

18. Мария Семерджиева    – „за“ 

19. Марияна Методиева    – „за“ 

20. Милен Журналов    – „за“ 

21. Милен Пачелиев    – „за“ 

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

24. Салих Аршински    – „за“ 

25. Славка Каменова    – „за“ 

26. Стефан Сабрутев    – „за“ 

27. Стоян Иванов     – „за“ 

28. Филип Топов     – „против“ 

29. Юлия Кисьова     – „за“ 

 

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

ДАНЧО КИРЯКОВ: С 24 „за“ докладната записка се приема, с 1 „против“ и 1 

„въздържал се“. 

 

Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на Кмета на Община 
Смолян – НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ, на основание чл. 8, ал. 9, предложение 2, 

чл. 42, ал. 1 и ал. 2 и чл. 47 от ЗОС, чл.27, ал.1 и чл. 30, ал. 1 от Наредбата за условията 
и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на 
жилища – общинска собственост, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12 и чл. 27, ал.5 от 
Закона за местното самоуправление и местната администрация, прие 
 

 

Р Е Ш Е Н И Е:  

№ 1113 

 
      1. Изменя „Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – 

общинска собственост за 2019 година”, приета с Решение № 1021/30.01.2019г. на 
Общински съвет Смолян в Приложение 8 по чл. 43 и чл. 45 от Закона за общинската 

собственост и Приложение № 1 – „Разпоредителни сделки на основание чл. 35 от 

Закона за общинската собственост, както следва: Общински жилищен имот с адрес 
гр. Смолян, кв. Устово, ул. „Васил Райдовски” № 26, жил. блок – „Прогрес“ №5, вх.В, 

ап.1  от Приложение 8, Раздел II „Жилища  - фонд за настаняване под наем на 

граждани с установени жилищни  нужди“, ред № 11 се премества в Приложение №1 – 

„Разпоредителни сделки на основание чл. 35 от Закона за общинска собственост  

продажба на имоти  - частна общинска собственост. 

           2. Дава съгласие Община Смолян да продаде на Мария Атанасова Косинкова 
общински жилищен имот – самостоятелен обект с идентификатор67653.927.28.12.1 

(шест, седем, шест, пет, три, точка, девет, две, седем, точка, две, осем, точка, едно, две, 
точка, едно), с площ 84.02 (осемдесет и четири цяло и две стотни) кв.м., брой нива на 
обекта: 1, предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, по 

кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Смолян, одобрени със заповед 

300-5-66/11.10.2004г. на ИД на АГКК, последно изменение: няма, с адрес: гр. Смолян, 

кв. Устово, ул. „Васил Райдовски“ №26, бл. Прогрес 5, вх. В, ет. 1, ап.1, който 

самостоятелен обект се намира в сграда с идентификатор 67653.927.28.12, построена в 
поземлен имот с идентификатор 67653.927.28, ведно с 2,07% идеални части от общите 
части на сградата и избено помещение №12-В с площ 7,28 кв.м. (седем цяло и двадесет 
и осем кв.м.), при съседни самостоятелни обекти: на същия етаж:  67653.927.28.12.2; 
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под обекта: няма, над обекта: 67653.927.28.12.7, съгласно схема №15-175722-

22.03.2018г. от СГКК - Смолян, актуван с Акт за частна общинска собственост 
№1918/05.04.2018 г., вписан в Служба по вписванията под №138, том II, дело №219, 

вх. №758/10.04.2018г., на стойност 31900 лева (тридесет и една хиляди и 

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

ПО ДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Продажба на поземлен имот с 

идентификатор 67653.925.511 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 придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество чрез публичен търг с тайно наддаване. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян 
 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Следваща докладна записка, г-н кмете. Отдаване под наем. Имате 
думата. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: 10-та ли? 

ДАНЧО КИРЯКОВ: 11-та.  
(Димитър Кръстанов, от място: 10-та.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: 10-та, 10-та. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Продажба на поземлен имот.  
ДАНЧО КИРЯКОВ: Продажба на поземлен имот. Извинявам се! 
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“ – 24, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Прекратяваме разискванията с 24 „за“. Поименно гласуване, 
колеги, отново. 

 

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

1. Анастас Караджов   – отсъства 
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   – „въздържал се“ 

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

17. Мариана Сивкова    – „за“ 

18. Мария Семерджиева    – „за“ 

19. Марияна Методиева    – „въздържала се“ 

20. Милен Журналов    – „за“ 

21. Милен Пачелиев    – „за“ 

22. Михаил Генчев    – „въздържал се“ 

23. Петър Мирчев     – „за“ 

24. Салих Аршински    – „за“ 

25. Славка Каменова    – „за“ 

26. Стефан Сабрутев    – „въздържал се“ 

27. Стоян Иванов     – „за“ 

28. Филип Топов     – „въздържал се“ 

29. Юлия Кисьова     – „за“ 

 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Моля, обявете резултата. 
(Мариана Иванова: 21 „за“, без „против“ и 5 „въздържали се“.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: С 21 гласа „за“ и с 5-ма „въздържали се“, без „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.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, прие 
 

Р Е Ш Е Н И Е:  

№ 1114 

 

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 67653.925.511 с площ 251 кв.м. (двеста 
петдесет и един кв.м.), с начин на трайно ползване: средно застрояване (от 10 до 

15м), 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 ХХХIV – за строителство със 
смесено предназначение, кв.26 по ПУП на гр. Смолян, кв. Устово, при съседни 

поземлени имоти: поземлен имот с идентификатор 67653.925.347, поземлен имот 
с идентификатор 67653.925.149, поземлен имот с идентификатор 67653.925.512, 

поземлен имот с идентификатор 67653.925.518, поземлен имот с идентификатор 
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67653.925.372, съгласно скица №15-135476-15.02.2019г. от Служба по геодезия, 
картография и кадастър – Смолян, актуван с Акт за частна общинска собственост 
№1954/18.02.2019г. 

2. Приема справедлива пазарна стойност на поземлен имот с 

идентификатор 67653.925.511 с площ 251 кв.м. (двеста петдесет и един кв.м.), с 
начин на трайно ползване: средно застрояване (от 10 до 15м), 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 ХХХIV – за строителство със смесено 

предназначение, кв.26 по ПУП на гр. Смолян, кв. Устово, при съседни поземлени 

имоти: поземлен имот с идентификатор 67653.925.347, поземлен имот с 
идентификатор 67653.925.149, поземлен имот с идентификатор 67653.925.512, 

поземлен имот с идентификатор 67653.925.518, поземлен имот с идентификатор 

67653.925.372, съгласно скица №15-135476-15.02.2019г. от Служба по геодезия, 
картография и кадастър – Смолян, актуван с Акт за частна общинска собственост 
№1954/18.02.2019г., като първоначална цена на публичния търг с тайно 

наддаване в размер на 14 560 лева (четиринадесет хиляди петстотин и 

шестдесет 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. 
 

ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Отдаване под наем на 

помещения частна общинска собственост, находящи се в Стоматологична 

поликлиника гр. Смолян, чрез публичен търг с тайно наддаване. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Сега вече наред идва отдаване под наем, г-н кмете. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Няма какво да добавя. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Имате думата, колеги. 11-та точка от дневния ред. Г-н Кръстанов, 
ще ви помоля да седнете. Г-н Генчев непрекъснато иска да си говори с вас. Така ще 
бъде по-тихо в залата. Заповядайте, колеги! Имате ли да кажете нещо по докладната 
записка, колеги? Не виждам. Подлагам на гласуване прекратяване на разискванията. 
Който е „за“, моля да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 25, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: С 25 „за“, без „против“ и „въздържали се“, прекратяваме 
разискванията. Поименно гласуване. 

 

Поименно гласуване на проекта за решение по т. 11 от дневния ред: 
 

1. Анастас Караджов   – отсъства 
2. Ангел Безергянов    – „за“ 
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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   – „въздържал се“ 

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

17. Мариана Сивкова    – „за“ 

18. Мария Семерджиева    – „за“ 

19. Марияна Методиева    – „за“ 

20. Милен Журналов    – „за“ 

21. Милен Пачелиев    – „за“ 

22. Михаил Генчев    – „за“ 

23. Петър Мирчев     – „за“ 

24. Салих Аршински    – „за“ 

25. Славка Каменова    – „за“ 

26. Стефан Сабрутев    – „за“ 

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

29. Юлия Кисьова     – „за“ 

 

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

ДАНЧО КИРЯКОВ: 23 „за“, без „против“ и 2 „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.14, ал. 1 и ал.2 от 
Закона за общинската собственост, чл.26 от Наредбата за реда за придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество чл. 21, ал.1 т. 8 ал.2 и чл.27 ал.5 от 
Закона за местното самоуправление и местната администрация, прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е:  

№ 1115 

 
І. Дава съгласие Кмета на Община Смолян да отдаде под наем чрез публичен 

търг с тайно наддаване за срок от 5 години по цени определени в Приложение №2 на 
Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в 
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община Смолян, Раздел XII- Тарифа за определяне на месечния наем за един квадратен 

метър при отдаване под наем на общински имоти, както следва: 
1.Помещение № 404 с площ 16.36 кв.м., за здравни услуги, находящо се в 

самостоятелен обект с идентификатор 67653.917.623.1, с предназначение: друг вид 

сграда за обитаване, разположена в имот кад. №67653.917.623 по кадастрална карта на 
гр. Смолян от който е отреден УПИ ІІІ – Окръжна стоматологична поликлиника, кв. 
231 по плана на гр. Смолян, актуван с Акт за частна общинска собственост № 

1588/14.04.2011 год., вписан в Служба по вписванията – Смолян под №80, том ІІІ, н.д. 

502, вх. регистър 791/17.05.2011г. (т.3.2. Здравни услуги -3,70  за кв.м.  ). 

2.Помещение № 405 с площ 15,19 кв.м., за здравни услуги , находящо се в 
самостоятелен обект с идентификатор 67653.917.623.1, с предназначение: друг вид 

сграда за обитаване, разположена в имот кад. №67653.917.623 по кадастрална карта на 
гр. Смолян от който е отреден УПИ ІІІ – Окръжна стоматологична поликлиника, кв. 
231 по плана на гр. Смолян, актуван с Акт за частна общинска собственост № 

1588/14.04.2011 год., вписан в Служба по вписванията – Смолян под №80, том ІІІ, н.д. 

502, вх. регистър 791/17.05.2011г. (т.3.2. Здравни услуги -3,70  за кв.м.  ). 

3.Помещение № 507 с площ 15,03 кв.м., за офис, находящо се в самостоятелен 

обект с идентификатор 67653.917.623.1, с предназначение: друг вид сграда за 
обитаване, разположена в имот кад. №67653.917.623 по кадастрална карта на гр. 

Смолян от който е отреден УПИ ІІІ – Окръжна стоматологична поликлиника, кв. 231 

по плана на гр. Смолян, актуван с Акт за частна общинска собственост № 

1588/14.04.2011 год., вписан в Служба по вписванията – Смолян под №80, том ІІІ, н.д. 

502, вх. регистър 791/17.05.2011г. (т.3.4. Административен офис за фирма със 

стопанска дейност -4,50  за кв.м.  ). 

4.Помещение № 315 с площ 15,02 кв.м., за здравни услуги, находящо се в 
самостоятелен обект с идентификатор 67653.917.623.5, с предназначение: друг вид 

сграда за обитаване, разположена в имот кад. №67653.917.623 по кадастрална карта на 
гр. Смолян от който е отреден УПИ ІІІ – Окръжна стоматологична поликлиника, кв. 
231 по плана на гр. Смолян, актуван с Акт за частна общинска собственост № 

1588/14.04.2011 год., вписан в Служба по вписванията – Смолян под №80, том ІІІ, н.д. 

502, вх. регистър 791/17.05.2011г (т.3.2. Здравни услуги -3,70  за кв.м.  ). 

ІІ.Разходи за ремонт и поддържане на общите части на сградата са в размер на 
25 лева на месец на помещение, без ДДС. 

    IІІ. Възлага на Кмета на Община Смолян да извърши всички необходими 

процедури по подготовката и провеждането на  публичните търгове с тайно наддаване, 
да утвърди спечелилите участници и да сключи договори за отдаване под наем за срок 
от 5 (пет) години. 

 

ПО ДВАНАДЕСЕТА 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 „Юрий Гагарин“, гр. Смолян по реда на 

Закона за общинската собственост. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Следваща докладна записка. Отново отдаване под наем на 
публична общинска собственост. Г-н кмете, имате ли нещо да добавите? 
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НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Не. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Няма нищо вносителят да добави. Имате думата, колеги. Не 
виждам желаещи. Подлагам на гласуване прекратяване на разискванията. Който е „за“, 

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

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

гласуване. 
 

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

1. Анастас Караджов   – отсъства 
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   – „въздържал се“ 

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

17. Мариана Сивкова    – „за“ 

18. Мария Семерджиева    – „за“ 

19. Марияна Методиева    – „за“ 

20. Милен Журналов    – „за“ 

21. Милен Пачелиев    – „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     – „въздържал се“ 

29. Юлия Кисьова     – „за“ 

 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Моля, обявете резултата. 
(Мариана Иванова: 24 „за“, без „против“ и 2 „въздържали се“.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: С 24 „за“ и 2-ма „въздържали се“, 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.14 ал. 7 от  Закона за 
общинската собственост, чл.21 (а) ал.1 от Наредба за реда за придобиване, 
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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, прие   
 

Р Е Ш Е Н И Е:  

№ 1116 

 

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    25 кв.м.  за 
продажба на  закуски и сладкарски изделия, находящо се  в сграда с 
идентификатор 67653.914.315.1, ул. Георги Кирков № 10, гр.Смолян V ОУ 

„Юрий Гагарин“ УПИ VІ-Училище,  кв. 41 по плана на гр. Смолян, актувано с 
акт за публична общинска собственост № 197/01.10.1999 г. 

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

60,00 лева (шестдесет лева), съгласно предложението на директора на Основно 

училище „Юрий Гагарин“- гр.Смолян. 

2. В договора да бъде включена клауза, че храните, предлагани в обекта 
трябва да отговарят на изискванията за безопасност и качество, регламентирани в 
европейското и националното законодателство. При констатиране на нарушение 
общината има право едностранно да прекрати договора. 

IІІ.   Упълномощава кмета на Община Смолян да сключи договор за наем 

със срок  до 5 години. 

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

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

 

ПО ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Възмездно право на 

надстрояване върху поземлен имот с идентификатор 67653.917.190 – частна 

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

собственост, гр. Смолян, ул. „Добруджа“ № 10. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Следваща докладна записка, г-н кмете. Възмездно право на 
надстрояване… 

(Кирил Хаджихристев, от място: Процедура има.) 

СЛАВКА КАМЕНОВА: Г-н председател, процедура. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Процедура ли? Заповядайте! 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Уважаеми г-н председател, една препоръка моля. Заседанието 

на Общинският съвет се излъчва онлайн. По начинът, по който обаче съобщаваме и 

гласуваме точките, гражданите, които наблюдават не могат да разберат и не получават 
информация за кои имоти става дума. Затова само една препоръка. Да се изчита 
точката така, както е обявена. Не е нужно идентификатора, но да става ясно за кой 

имот. Кой имот продава Общината, кой имот отдава под наем. Това ми е препоръката. 
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ДАНЧО КИРЯКОВ: Логично е, да. Приемам предложението. Г-н кмете, имате думата. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: 13-та точка. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Да. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Няма какво да добавя.  
ДАНЧО КИРЯКОВ: Възмездно право на надстрояване върху поземлен имот, гр. 

Смолян, ул. „Добруджа“ № 10. Имате думата, колеги. 

(Димитър Кръстанов, от място: Г-н председателю, моля за разяснения. Тука е инж. 

Щонов.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Заповядайте! Г-н Щонов, има въпроси към вас. Кажете, г-н 

Кръстанов, какъв е вашият въпрос. 
(Димитър Кръстанов, от място: Аз лично нямам.) 

(От залата: За какво надстрояване става въпрос?) 

(Димитър Кръстанов, от място: За какво надстрояване става въпрос, питат 

колегите.) 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Ул. „Добруджа“, № 10. Севдалин Янев, 103 кв. м. Данчо, ако 

се сещаш конкретно и точно, давай. 

ЙОРДАН ЩОНОВ – директор на Дирекция „Устройство на територията“: 

Жилищно надстрояване. 
(От залата: Къде?) 

ЙОРДАН ЩОНОВ: Над Икономическия. Улица „Добруджа“ е до „Елица“. 

(Димитър Кръстанов, от място: Над Икономическият техникум.) 

(От залата: Улица „Елица“ къде е?) 

ЙОРДАН ЩОНОВ: Нямамe карта, за да ви я визуализирам къде е. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Знаеш ли конкретно случая? Частен дом ли е? 

ЙОРДАН ЩОНОВ: Да. С отстъпено право на строеж e и сега искат надстрояване. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Причината е, че е ОПС и трябва съгласие на Общината. 
ЙОРДАН ЩОНОВ: Съгласие, отстъпено право на строеж е и собственик на земята е 
Общината. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Колегите се вълнуват дали не е барбекю нещо. 

ЙОРДАН ЩОНОВ: Не. 100 квадрата няма как. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Защо? Може и 300 кв. барбекю. 

ЙОРДАН ЩОНОВ: Не е възможно. Няма такава площ. Цялата площ на имота е 243. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Ако е барбекю, няма да го разрешат. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Имате думата, колеги. Други въпроси, ако има? Заповядайте, г-н 

Топов. 
ФИЛИП ТОПОВ: Значи тази улица е в моя квартал, но тя г-жа Каменова затова може 
би искаше тука да каже кой как гласува в своя квартал. Улица „Добруджа“ № 10. Г-н 

Щонов, какво стои зад № 10? Частна къща, жилищен комплекс и т. н.? Това частна 
къща ли е № 10? Ако обичате. 
ЙОРДАН ЩОНОВ: Да. 
ФИЛИП ТОПОВ: Как тогава върху частна къща ще дадем части от имот публична 
общинска собственост? Да се надстроява върху частна къща, която пък е частна 
общинска собственост и т. н. Това тука нещо не ми се връзват нещата. 
(От залата: Не, части.) 

ФИЛИП ТОПОВ: Ама четете внимателно какво ни е изписано, колеги. Извинявам се! 
В самата докладна записка. Право на надстрояване върху поземлен имот с 
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идентификатор, частна общинска собственост, продължаваме нататък, по Закона за 
общинската собственост и т. н. Какво надстрояваме? Къщата надстрояваме или 

поземления имот? Същата работа се отнася и за следващата докладна. 
(Димитър Кръстанов, от място: Поземлен имот не може да се надстроява. Как да 

надстрояваш поземлен имот?) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Взехте ми го от думата. Надстрояване означава, че вече има нещо 

построено. № 10 е вероятно адресът на улицата. 
ЙОРДАН ЩОНОВ: № 10 е административният адрес на улицата. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Административен адрес. 
ЙОРДАН ЩОНОВ: А самият идентификатор 67653.917.190 е поземлен имот. А има 
още една точка 67653.917.190.1 е самата сграда. Това са три жилищни сгради на 
калкан, обособени в самостоятелни УПИ-та. Земята е общинска и хората искат да 
надстроят с още един етаж. Това е. 
(Кирил Хаджихристев, от място: Това е пристройката.) 

ЙОРДАН ЩОНОВ: Мисля, че скиците ги имате пратени. 

(Разисквания в залата.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Имате ли други изказвания и мнения, въпроси, колеги? Не 
виждам. Подлагам на гласуване прекратяване на разискванията. Който е „за“, моля да 
гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 21, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: С 21 гласа „за“ прекратяваме разискванията. Поименно гласуване, 
колеги. 

 

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

1. Анастас Караджов   – отсъства 
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   – отсъства 
10. Елисавета Лободова    – „за“ 

11. Ивайло Халваджиев    – „за“ 

12. Иван Пищалов     – „за“ 

13. Илия Томов     – „за“ 

14. Кирил Хаджихристев   – „въздържал се“ 

 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Г-н Генчев, малко по-тихичко. 

(Михаил Генчев, от място: Ако имаше квестор, нямаше да има проблем.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Да, и ще те изгони тебе най-напред. 

(Михаил Генчев, от място: Ами да.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: И ще ти даде дрегер. 

(Михаил Генчев, от място: И за дрегер съм съгласен.) 
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15. Коста Начев     – отсъства 
16. Костадин Василев    – „за“ 

17. Мариана Сивкова    – „за“ 

18. Мария Семерджиева    – „за“ 

19. Марияна Методиева    – „за“ 

20. Милен Журналов    – отсъства 
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     – „въздържал се“ 

29. Юлия Кисьова     – „за“ 

 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Моля, обявете резултата за ул. „Добруджа“ № 10. 

(Мариана Иванова: 21 „за“, без „против“ и 3 „въздържали се“.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: С 21 „за“, без „против“ и 3 „въздържали се“, решенията в 
докладната записка се приемат.  
 

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

Р Е Ш Е Н И Е:   

№ 1117 

 

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

общинска собственост за 2019 година приета с Решение № 1021/30.01.2019 година на 
Общински съвет Смолян в Приложение № 4 – Разпоредителни сделки на основание чл. 

37 и чл. 38 от Закона за общинската собственост, допълва 103,00 (сто и три) кв.м., на  
сграда с идентификатор 67653.917.190.1 (шест, седем, шест, пет, три, точка, девет, 
едно, седем, точка, едно, девет, нула, точка, едно), с предназначение жилищна сграда – 

еднофамилна със застроена площ 133 (сто тридесет и три)  кв.м по кадастралната карта 
на гр. Смолян, одобрена със Заповед № РД-18-14/10.05.2005 год. на Изпълнителен 

директор на АГКК, разположена в поземлен имот с идентификатор 67653.917.190 

(шест, седем, шест, пет, три, точка, девет, едно, седем, точка, едно, девет, нула) с площ 

от 243.00 кв.м.,с начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10m), трайно 

предназначение на територията: урбанизирана, при граници: 67653.917.189 (шест, 
седем, шест, пет, три, точка, девет, едно, седем, точка, едно, осем, девет), 67653.917.185 

(шест, седем, шест, пет, три, точка, девет, едно, седем, точка, едно, осем, пет), 
67653.917.683 (шест, седем, шест, пет, три, точка, девет, едно, седем, точка, шест, осем, 

три), 67653.917.184 шест, седем, шест, пет, три, точка, девет, едно, седем, точка, едно, 

осем,четири), УПИ ХVІ-190-за жилищно строителство в кв.183 по плана на гр. Смолян, 
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който е частна общинска собственост на основание Акт за частна общинска 
собственост № 1949/10.10.2018 год. 

2. Дава съгласие Община Смолян да учреди възмездно право на надстрояване 
на Севдалин Цанков Янев в  103,00 (сто и три)  кв.м., на  сграда с идентификатор 

67653.917.190.1 (шест, седем, шест, пет, три, точка, девет, едно, седем, точка, едно, 

девет, нула, точка, едно), с предназначение жилищна сграда – еднофамилна със 
застроена площ 133 (сто тридесет и три)  кв.м по кадастралната карта на гр. Смолян, 

одобрена със Заповед № РД-18-14/10.05.2005 год. на Изпълнителен директор на АГКК, 

разположена в поземлен имот с идентификатор 67653.917.190 (шест, седем, шест, пет, 
три, точка, девет, едно, седем, точка, едно, девет, нула) с площ от 243.00 кв.м.,с начин 

на трайно ползване: ниско застрояване (до 10m), трайно предназначение на 
територията: урбанизирана, при граници: 67653.917.189 (шест, седем, шест, пет, три, 

точка, девет, едно, седем, точка, едно, осем, девет), 67653.917.185 (шест, седем, шест, 
пет, три, точка, девет, едно, седем, точка, едно, осем, пет), 67653.917.683 (шест, седем, 

шест, пет, три, точка, девет, едно, седем, точка, шест, осем, три), 67653.917.184 шест, 
седем, шест, пет, три, точка, девет, едно, седем, точка, едно, осем,четири), УПИ ХVІ-
190-за жилищно строителство в кв.183 по плана на гр. Смолян, който е частна 
общинска собственост на основание Акт за частна общинска собственост № 

1949/10.10.2018 год. на стойност 1185,00 (хиляда сто осемдесет и пет)  лева без ДДС. 

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

 

ПО ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Възмездно право на 

пристрояване върху поземлен имот с идентификатор 67653.917.1099 – частна 

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

собственост, гр. Смолян, ул. „Снежанка“ № 42. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Следваща докладна записка, г-н кмете, № 14. Ул. „Снежанка“ № 

42. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Няма какво да добавя. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Тука е пристрояване. Имате думата, колеги, заповядайте! Не 
виждам желаещи. Подлагам на гласуване прекратяване на разискванията. Който е „за“, 

моля да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 24, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 

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

 

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

1. Анастас Караджов   – отсъства 
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“ 
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8. Димитър Николов    – „за“ 

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

11. Ивайло Халваджиев    – „за“ 

12. Иван Пищалов     – „за“ 

13. Илия Томов     – „за“ 

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

17. Мариана Сивкова    – „за“ 

18. Мария Семерджиева    – „за“ 

19. Марияна Методиева    – „за“ 

20. Милен Журналов    – „за“ 

21. Милен Пачелиев    – „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     – „за“ 

 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Моля, обявете резултата за ул. „Добруджа“ № 10. 

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

ДАНЧО КИРЯКОВ: С 24 „за“ и 1 „въздържал се“, 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. 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, прие 
 

Р Е Ш Е Н И Е:  

№ 1118 

 

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

общинска собственост за 2019 година приета с Решение № 1021/30.01.2019 год. на 
Общински съвет Смолянн в Приложение № 4 – Разпоредителни сделки на основание 
чл. 37 и чл. 38 от Закона за общинската собственост, допълва 60 (шестдесет) кв.м. 

(гараж), към  сграда с идентификатор 67653.917.1099.1 (шест, седем, шест, пет, три, 

точка, девет, едно, седем, точка, едно, нула, девет, девет, точка, едно), с 
предназначение жилищна сграда – еднофамилна със застроена площ 124 (сто двадесет 
и четири)  кв.м по кадастралната карта на гр. Смолян, одобрена със Заповед № РД-18-

14/10.05.2005 год. на Изпълнителен директор на АГКК, разположена в поземлен имот 
с идентификатор 67653.917.1099 (шест, седем, шест, пет, три, точка, девет, едно, 
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седем, точка, едно, нула, девет, девет) с площ от 412.00 кв.м. /четиристотин и 

дванадесет кв.м. /трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на 
трайно ползване: ниско застрояване (до 10m), при граници: 67653.917.182 (шест, 
седем, шест, пет, три, точка, девет, едно, седем, точка, едно, осем, две), 67653.917.689 

(шест, седем, шест, пет, три, точка, девет, едно, седем, точка, шест, осем, девет), 
67653.917.87 (шест, седем, шест, пет, три, точка, девет, едно, седем, точка, осем, 

седем), 67653.917.86 (шест, седем, шест, пет, три, точка, девет, едно, седем, точка, 
осем шест), 67653.917.1100 (шест, седем, шест, пет, три, точка, девет, едно, седем, 

точка, едно, едно, нула, нула), 67653.917.1091 (шест, седем, шест, пет, три, точка, 
девет, едно, седем, точка, едно, нула, девет, едно), УПИ II в кв.181 по плана на гр. 

Смолян,, който е частна общинска собственост на основание Акт за частна общинска 
собственост № 1952/28.11.2018 год. вписан в ЗС/ПВ под № 22, том VІII, дело 

819/2018 год. 

2. Дава съгласие Община Смолян да учреди възмездно право на пристрояване 
на Румен Минчев Сербезов и Здравко Минчев Сербезов в в размер на 60 (шестдесет) 
кв.м. (гараж), към  сграда с идентификатор 67653.917.1099.1 (шест, седем, шест, пет, 
три, точка, девет, едно, седем, точка, едно, нула, девет, девет, точка, едно), с 
предназначение жилищна сграда – еднофамилна със застроена площ 124 (сто двадесет 
и четири)  кв.м по кадастралната карта на гр. Смолян, одобрена със Заповед № РД-18-

14/10.05.2005 год. на Изпълнителен директор на АГКК, разположена в поземлен имот 
с идентификатор 67653.917.1099 (шест, седем, шест, пет, три, точка, девет, едно, 

седем, точка, едно, нула, девет, девет) с площ от 412.00 кв.м. /четиристотин и 

дванадесет кв.м. /трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на 
трайно ползване: ниско застрояване (до 10m), при граници: 67653.917.182 (шест, 
седем, шест, пет, три, точка, девет, едно, седем, точка, едно, осем, две), 67653.917.689 

(шест, седем, шест, пет, три, точка, девет, едно, седем, точка, шест, осем, девет), 
67653.917.87 (шест, седем, шест, пет, три, точка, девет, едно, седем, точка, осем, 

седем), 67653.917.86 (шест, седем, шест, пет, три, точка, девет, едно, седем, точка, 
осем шест), 67653.917.1100 (шест, седем, шест, пет, три, точка, девет, едно, седем, 

точка, едно, едно, нула, нула), 67653.917.1091 (шест, седем, шест, пет, три, точка, 
девет, едно, седем, точка, едно, нула, девет, едно), УПИ II в кв.181 по плана на гр. 

Смолян,, който е частна общинска собственост на основание Акт за частна общинска 
собственост № 1952/28.11.2018 год. вписан в ЗС/ПВ под № 22, том VІII, дело 

819/2018 год. на стойност 925,00 (деветстотин двадесет и пет) лева без ДДС. 

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

 

ПО ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Продажба на поземлен имот с 

идентификатор 67653.917.292, образуващ УПИ V-2516, 2517, кв. 211 по плана на 

гр. Смолян, ул. „Проф. Асен Василев“. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян 

 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Следваща докладна записка, колеги. Продажба на поземлен имот, 
ул. „Проф. Асен Василев“.  

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Няма какво да добавя. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Заповядайте, колеги! Имате думата. Г-н Сабрутев. 
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СТЕФАН САБРУТЕВ: Искам малко разяснения, тъй като виждам, че продаваме имот 
½ от 800 кв. м. Този имот е бил отстъпено право на строеж до сега и се закупува от 
хората от имота или продаваме отделен терен? Че нещо не става ясно. Ако е възможно 

да ни се обясни. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Данчо, ул. „Асен Василев“. 

ЙОРДАН ЩОНОВ: В урегулираният поземлен имот има построени две жилищни 

сгради. Една от жилищните сгради искат да закупят терена и всички са по ½ идеална 
част. Но те не са обособени в самостоятелно УПИ, затова купуват ½ идеална част от 
имота.  
(Стефан Сабрутев, от място: Тоест те веднъж са си платили отстъпеното право 

на строеж.) 

ЙОРДАН ЩОНОВ: А сега искат земята, но ще е ½ идеална част. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Други въпроси, колеги, и изказвания има ли?  

ЙОРДАН ЩОНОВ: Има оценка. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Не виждам други желаещи. Подлагам на гласуване 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. Поименно гласуване. 
 

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

1. Анастас Караджов   – отсъства 
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    – „въздържал се“ 

11. Ивайло Халваджиев    – „за“ 

12. Иван Пищалов     – „за“ 

13. Илия Томов     – „за“ 

14. Кирил Хаджихристев   – „въздържал се“ 

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

17. Мариана Сивкова    – „за“ 

18. Мария Семерджиева    – „за“ 

19. Марияна Методиева    – „за“ 

20. Милен Журналов    – „за“ 

21. Милен Пачелиев    – „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     – „за“ 

 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Моля, обявете резултата. 
(Мариана Иванова: 23 „за“, 3 „въздържали се“, няма „против“.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: С 23 „за“ и 3 „въздържали се“, докладната записка и решенията се 
приемат. 
                 Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на Кмета на 
Община Смолян – НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ, на основание  чл. 8, ал. 9  и чл. 

35, ал. 3 от Закона за общинската собственост във връзка с чл. 45 от Наредбата за реда 
за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество  и чл. 21, ал.1, т. 8 

и ал.2 и чл. 27, ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местна администрация, 
прие 
 

Р Е Ш Е Н И Е:  

№ 1119 

 

1. Допълва Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска 
собственост за 2019 година приета с решение № 1021/30.01.2019 год. в Приложение № 

2 – Разпоредителни сделки на основание 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост, 
допълва 1/2 идеални части от поземлен имот с идентификатор 67653.917.292 (шест 
седем шест пет три точка девет едно седем точка двe девет двe) с площ 818.00 кв.м. 

/осемстотин и осемнадесет кв.м. /с начина на трайно ползване: ниско застрояване (до 

10m), трайно предназначение на територията : урбанизирана, УПИ V- 2516, 2517, кв. 
211 по плана на гр. Смолян, при граници: 67653.917.260, 67653.917.290, 67653.917.273, 

67653.917.291, 67653.917.293, актуван с Акт за частна общинска собственост № 

1953/28.11.2018 год., вписан в ЗС/ПВ под № 20, том VІII, дело 817/2018 год.  

       2. Дава съгласие Община Смолян да продаде на Славчо Филипов Каранизамов, 
Виктор Славчев Филипов и Вячислав Славчев Филипов 1/2 идеални части от поземлен 

имот с идентификатор 67653.917.292 (шест седем шест пет три точка девет едно седем 

точка двe девет двe) с площ 818.00 кв.м. /осемстотин и осемнадесет кв.м. /с начина на 
трайно ползване: ниско застрояване (до 10m), трайно предназначение на територията: 
урбанизирана, УПИ V- 2516, 2517, кв. 211 по плана на гр. Смолян, при граници: 

67653.917.260, 67653.917.290, 67653.917.273, 67653.917.291, 67653.917.293, актуван с 
Акт за частна общинска собственост № 1953/28.11.2018 год., вписан в ЗС/ПВ под № 20, 

том VІII, дело 817/2018 год. на стойност  5 726,00 (пет хиляди седемстотин двадесет 

и шест) лева без ДДС. 
      3. Упълномощава Кмета на Община Смолян да извърши необходимите действия по 

изпълнение на горното решение. 
 

ПО ШЕСТНАДЕСЕТА 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 67653.916.453 по кадастралната карта на гр. Смолян, ул. 

„Княз Борис“ № 1. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
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ДАНЧО КИРЯКОВ: Следваща докладна записка поред № 16. Ул. „Княз Борис“ № 1. 

Сключване на предварителен договор. Имате думата, г-н кмете. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Няма какво да добавя. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Заповядайте, колеги! Не виждам желаещи. Подлагам на гласуване 
прекратяване на разискванията. Който е „за“, моля да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 23, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: 23 „за“, прекратяваме разискванията. Поименно, колеги. 

 

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

1. Анастас Караджов   – отсъства 
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    – „въздържала се“ 

11. Ивайло Халваджиев    – „за“ 

12. Иван Пищалов     – „въздържал се“ 

13. Илия Томов     – „въздържал се“ 

14. Кирил Хаджихристев   – „въздържал се“ 

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

17. Мариана Сивкова    – „за“ 

18. Мария Семерджиева    – „за“ 

19. Марияна Методиева    – „за“ 

20. Милен Журналов    – „за“ 

21. Милен Пачелиев    – „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     – „въздържал се“ 

29. Юлия Кисьова     – „за“ 

 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Моля, обявете резултата. 
(Мариана Иванова: 20 „за“, 6 „въздържали се“, без „против“.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: С 20 „за“ и 6 „въздържали се“, решенията и докладната записка се 
приемат. 
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Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на Кмета на Община 
Смолян – НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ, на основание чл. 21, ал. 1, т. 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,  прие 
 

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 1120 

 

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 25 кв.м. от поземлен имот с идентификатор 67653.916.453 с площ 82 

кв.м. с начин на трайно ползване: за друг вид застрояване, трайно предназначение 
на територията: урбанизирана, при граници: 67653.916.9, 67653.915.529, 

67653.916.11, 67653.916.10, кв. 116 по плана на гр. Смолян, актуван с Акт за 
частна общинска собственост № 1956/11.03.2019 год. 

2. Дава съгласие за сключване на предварителен договор с Валентина 
Младенова Хатипова 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 Валентина Младенова Хатипова за продажба на 25 кв.м. от поземлен 

имот с идентификатор 67653.916.453 с площ 82 кв.м. с начин на трайно 

ползване: за друг вид застрояване, трайно предназначение на територията: 
урбанизирана, при граници: 67653.916.9, 67653.915.529, 67653.916.11, 

67653.916.10, кв. 116 по плана на гр. Смолян, актуван с Акт за частна общинска 
собственост № 1956/11.03.2019 год. на пазарна оценка от 950,00 (деветстотин и 

петдесет лева) лева, без ДДС. 
4. След влизане в сила на изменението на Подробният устройствен план и 

плащане на цената, да сключи окончателен договор. 

 
ПО СЕДЕМНАДЕСЕТА 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 67653.925.476 по кадастралната карта на гр. Смолян, кв. 

Устово (зеленчуков пазар кв. Устово). 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Следваща, г-н кмете, № 17. Зеленчуков пазар в Устово, сключване 
на предварителен договор. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Няма какво да добавя. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Заповядайте колеги, имате думата! Не виждам желаещи. Затова 
предлагам прекратяване на разискванията. Който е „за“, моля да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 24, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 
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ДАНЧО КИРЯКОВ: С 24 „за“ прекратяваме разискванията. Поименно гласуване, 
колеги. 

 

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

1. Анастас Караджов   – отсъства 
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    – „въздържала се“ 

11. Ивайло Халваджиев    – „за“ 

12. Иван Пищалов     – „въздържал се“ 

13. Илия Томов     – „въздържал се“ 

14. Кирил Хаджихристев   – „въздържал се“ 

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

17. Мариана Сивкова    – „за“ 

18. Мария Семерджиева    – „за“ 

19. Марияна Методиева    – „за“ 

20. Милен Журналов    – „за“ 

21. Милен Пачелиев    – „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     – „въздържал се“ 

29. Юлия Кисьова     – „за“ 

 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Моля, обявете резултата. 
(Мариана Иванова: 20 „за“, 6 „въздържали се“, без „против“.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Точка 18, колеги. Сключване на предварителен договор. 

(Димитър Кръстанов, от място: Обявете, че решението е прието, за протокола.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Моля? 

(Димитър Кръстанов, от място: Казвам ви да обявите, че решението по 

предходната точка е прието.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Извинявайте! Пропуснал съм. Резултатът, ако може да повторите. 
(Мариана Иванова: За коя точка?) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: 17-та, предходната. 
(Мариана Иванова: 20 „за“, 6-ма „въздържали се“, без „против.) 
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ДАНЧО КИРЯКОВ: С 20 „за“ и 6-ма „въздържали се“, докладната записка № 17, 

касаеща зеленчуков пазар в Устово, 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. 6, ал. 

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

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

Р Е Ш Е Н И Е:  

№ 1121 

 

1. Обявява от публична общинска собственост в частна общинска 
собственост, поради отпаднало предназначение – 49,00 кв.м. от поземлен имот с 
идентификатор 67653.925.476  целия с площ от 6113.00 /шест хиляди сто и 

тринадесет / кв.м., с начин на трайно ползване: за друг вид застрояване, трайно 

предназначение на територията: урбанизирана, при граници: 67653.925.153, 

67653.925.380, 67653.925.328, кв. 26 по плана на гр. Смолян, кв. Устово, актуван с 
акт за публична общинска собственост № 1222/11.03.2019 год., съгласно скица-
проект за промяна на граници на поземлен имот с идентификатор 67653.925.476.  

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

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

година на Общински съвет Смолян в Приложение № 5 – Разпоредителни сделки 

на основание чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от от Закона за устройство на територията, 
допълва 49,00 кв.м. от поземлен имот с идентификатор 67653.925.476  целия с 
площ от 6113.00 /шест хиляди сто и тринадесет / кв.м., с начин на трайно 

ползване: за друг вид застрояване, трайно предназначение на територията: 
урбанизирана, при граници: 67653.925.153, 67653.925.380, 67653.925.328, кв. 26 

по плана на гр. Смолян, кв. Устово, актуван с акт за публична общинска 
собственост № 1222/11.03.2019 год. 

3. Дава съгласие за сключване на предварителен договор с Потребителна 
кооперация „Устово“ 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 Потребителна кооперация „Устово“ за продажба на 49,00 кв.м. от 
поземлен имот с идентификатор 67653.925.476  целия с площ от 6113.00 /шест 
хиляди сто и тринадесет / кв.м., с начин на трайно ползване: за друг вид 

застрояване, трайно предназначение на територията: урбанизирана, при граници: 

67653.925.153, 67653.925.380, 67653.925.328, кв. 26 по плана на гр. Смолян, кв. 
Устово, актуван с акт за публична общинска собственост № 1222/11.03.2019 год. 

на пазарна оценка от 3238,00 (три хиляди двеста тридесет и осем) лева, без 

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

плащане на цената, да сключи окончателен договор. 
 

ПО ОСЕМНАДЕСЕТА 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 67653.914.408 по кадастралната карта на гр. Смолян, ул. 

„Величко Профиров“. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Г-н кмете, имате думата. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Отново улица „Профиров“, пак поправка. Приемам 

поправката. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: „Величко Профиров“. Заповядайте, г-жо Каменова. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Уважаеми г-н председател, уважаеми г-н кмет, колеги! Тъй 

като много емоция вложихме по отношение на това дали е „Васил Профиров“ или 

„Величко Профиров“, очевидно това ще бъде една последваща задача на 
администрацията да намери къде е камъчето на раздора. Но моята отново препоръка, 
инж. Щонов, вие ще потвърдите, че улицата не идентифицира имота. Имотът се 
идентифицира с идентификатор, който е уникален за имота, площта на имота и 

границите. Една от границите на имота вероятно е улицата. Така че улицата е адрес, но 

в конкретния случай като идентифициращ елемент, тя е една от границите на имота. 
Така че просто, за да не се създават проблеми, даже сте ги повдигнали и в курсив 
улиците. Не е определяща улицата. Определящо е идентификатора, който повтарям е 
уникален за всеки имот, площта и границите на имота. Така че няма никаква драма. 
(Михаил Генчев, от място: Тука не става въпрос за улицата.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Благодаря, г-жо Каменова. Г-н Кръстанов? 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря, г-н председателю! Уважаеми г-н кмете, 
уважаеми колеги! Не става въобще дума за драма. Съвсем ясно е, че имотът е едно, а 
административният адрес и наименованието на улицата е друго. И в началото на 
заседанието, и сега, просто привличам вашето внимание върху факта, че улица „Васил 

Профиров“ няма и трябва да приемем, че е „Величко Профиров“. Няма никаква драма с 
това дали имотът има уникален идентификационен номер. Като общински съветници 

да приемем и като администрация, че историческата личност, на чието име е 
наименувана улицата е „Величко Профиров“. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Други мнения и изказвания? Г-н Топов. 
ФИЛИП ТОПОВ: Колеги, аз предложих при предишната дискусия на тази докладна 
записка да бъде оттеглена. В момента странно, прави се опит за прехвърляне на едни 

категории в други. Най-малко възниква въпросът защо точка 18 не следваше 
предварителната точка и да може да го изчистим този проблем? Колеги, това, което се 
предлага в момента да валидираме някакъв неясен текст в докладната записка, в самия 
диспозитив като решение и тепърва г-н Щонов да прави опит на микрофона и 

повдигане на курсив, по никакъв начин не може да валидира такова решение с 
различни наименования. Прав е г-н Кръстанов, с различно наименование на улицата. 
Тя е факт тази улица. Разбирате ли? Първо. Второ. Ако има разминаване между 

някакви документи, говорим за документ за собственост, строителни книжа, 
евентуално скици, всичко това трябва да бъде преведено в един порядък и чак тогава 
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ние да вземаме някакво решение. В момента ние какво ще гласуваме, на мен не ми е 
ясно като диспозитив. Отново правя предложение, че беше уместно тази докладна 
записка да бъде оттеглена и отложена. Сега го правя същото. Не може тука на 
микрофона, който и да е, да обяснява какво е имал предвид, какви намерения е имал 

вносителят, а ние да го тълкуваме тука по предположение. Извинявайте много! Тука 
също ще гласувам „против“. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Г-н Топов, наистина имате основание за тази грешка, но 

диспозитив не се гласува, аз пък да кажа. Обърнете внимание, в решенията няма текст, 
който да посочва улицата, а има само идентификатори, което в някаква степен решава 
вашият казус в този случай, защото диспозитива не се гласува. Той не присъства в 
решението на Общинският съвет. Заповядайте, г-н Генчев. 
(Михаил Генчев, от място: Може ли от място?) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Да, може разбира се. 
(Михаил Генчев, от място: Въпрос към Данчо Щонов. За какво става въпрос – 57 кв. 
м.? Какво ще правим върху тези 57 кв. м., за да се изясни? 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Г-н Щонов, заповядайте да отговорите! 
ЙОРДАН ЩОНОВ: Само да разясня. Улицата е „Величко Профиров“, скицата е 
комбинирана между скица от Кадастъра и нашата действаща регулация. В Кадастъра е 
записана като „Васил Профиров“. Погрешно е. Така и колегите, които са писали 

докладната, са взели предвид това, което е на кадастралната карта, което е погрешно. 

Но в решението навсякъде се индивидуализира имотът с идентификатор, граници и 

всичко. В решението нямаме улица. Специално за тази точка. А що се отнася за тези 

квадрати, които се присъединяват, тука се обособява едно ново УПИ за сграда със 
смесено предназначение и това е общински имот, който се присъединява към частния 
имот поземлен. Сграда със смесено предназначение. Така че в решението не присъства 
наименованието на улицата. Наименованията на улиците ги пишем в заглавията за 
ваше улеснение, къде се намира самият обект. Ако искате, само с идентификатори ще 
бъдат. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Не, не. Така е добре. Нека да се знае къде се намира, да има яснота 
за съветниците. 
ЙОРДАН ЩОНОВ: Ще се съобразим с това, което искате, ще го направим. 

(Филип Топов, от място: Реплика.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: На г-н Щонов не може да правите реплика, но имате думата, 
заповядайте! На мен можеше да направите. 
ФИЛИП ТОПОВ: Колеги, особено за юристите говоря тука, които предлагат някакви 

небивалици. Чл. 15 е така нареченото сключване на предварителен договор и този 

договор винаги се сключва с конкретно лице собственик. Затова исках да направя 
реплика на г-н Щонов. Кой е собственикът, с който ще сключваме този предварителен 

договор и ще му предаваме тези квадрати, колкото и да са и каквито да са? И второ. 

Вие имате ли нотариален акт в преписката кой е собственикът на улица какъвто и да е 
„Васил“ ли е, „Профиров“ ли е? Извинявайте! Разбрахме, че е Величко. 

Предварителният договор, даваме съгласие да сключим предварителен договор с 
конкретно лице. Кой е собственикът на който ние се задължаваме да сключим 

предварителен договор? 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Добре, разбрахме ви въпроса. 
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ФИЛИП ТОПОВ: И още нещо! Извинявайте, колеги! Ами странна работа. В 

документът за собственост, предполагам нотариален акт ли е, договор за отстъпено 

право на строеж ли е, дарение ли е, там е записано собственик еди-кой си с име и на 
улица еди-коя си. Прочетете какво пише в акта за собственост на човека, който ще се 
сключва договор… 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Това е толкова порочно „Кой е собственик?“ Значи, ако е от 
нашата дружинка – хубаво, ако не е от нашата…. Въпросът е законно ли е? Като е 
законно – гласувайте! Кой е собственикът и аз не знам. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: „СМОЛЯН РЕНТ ОФИС“. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Малко клюкарско.; 

ДАНЧО КИРЯКОВ: „СМОЛЯН РЕНТ ОФИС“ е собственикът. Пише го в докладната. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Не в докладната. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: В решението, да. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Въпросът е кой е собственикът на тази фирма. Ти разбираш 

ли за какво става въпрос? 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Въобще няма значение физическото лице. Говорим за 
името. За неговата идентификация.  
ФИЛИП ТОПОВ: Каквото и да говорим тука, явно нуждае се за доизясняване на този 

въпрос, г-н председател. Второто, което е. Щом е законно, може и да е неморално. 

Вече се наслушах на такива работи. 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Няма значение физическото лице. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Други? Заповядайте!  
(От залата: Прекратяване на разискванията.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Предложение за прекратяване на разискванията. Който е „за“, 

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

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

Поименно гласуване на проекта за решение по т. 18 от дневния ред: 
 

1. Анастас Караджов   – отсъства 
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    – „въздържала се“ 

11. Ивайло Халваджиев    – „за“ 

12. Иван Пищалов     – „въздържал се“ 

13. Илия Томов     – „въздържал се“ 

14. Кирил Хаджихристев   – „въздържал се“ 

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

17. Мариана Сивкова    – „за“ 
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18. Мария Семерджиева    – „за“ 

19. Марияна Методиева    – „за“ 

20. Милен Журналов    – „за“ 

21. Милен Пачелиев    – „за“ 

22. Михаил Генчев    – „за“ 

23. Петър Мирчев     – „за“ 

24. Салих Аршински    – „за“ 

25. Славка Каменова    – „за“ 

26. Стефан Сабрутев    – „за“ 

27. Стоян Иванов     – „за“ 

28. Филип Топов     – „въздържал се“ 

29. Юлия Кисьова     – „за“ 

 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Моля, обявете резултата.  
(Мариана Иванова: 20 „за“, без „против“ и 6 „въздържали се“) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: С 20 „за“, без „против“ и 6-ма „въздържали се“, докладната 
записка се приема. За улица „Величко Профиров“. 

 

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 местната администрация чл. 6, ал. 1, 

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

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

Р Е Ш Е Н И Е:  

№ 1122 

 

1. Обявява от публична общинска собственост в частна общинска 
собственост, поради отпаднало предназначение – 57,00 кв.м. от поземлен имот с 
идентификатор 67653.914.408 целия с площ 3822 кв.м.,  трайно предназначение 
на територията: урбанизирана, с начин на трайно ползване: за второстепенна 
улица, при граници: 67653.914.570,  67653.914.364,   67653.914.493, кв. 27 по 

плана на гр. Смолян, публична общинска собственост, съгласно скица-проект за 
промяна на граници на поземлен имот с идентификатор 67653.914.570.  

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

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

година на Общински съвет Смолян в Приложение № 5 – Разпоредителни сделки 

на основание чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от от Закона за устройство на територията, 
допълва 57,00 кв.м. от поземлен имот с идентификатор 67653.914.408 целия с 
площ 3822 кв.м.,  трайно предназначение на територията: урбанизирана, с начин 

на трайно ползване: за второстепенна улица, при граници: 67653.914.570,  

67653.914.364,   67653.914.493, кв. 27 по плана на гр. Смолян, публична общинска 
собственост 
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3. Дава съгласие за сключване на предварителен договор с СМОЛЯН 

РЕНТ ОФИС ЕООД 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 СМОЛЯН РЕНТ ОФИС ЕООД за продажба на 57,00 кв.м. от поземлен 

имот с идентификатор 67653.914.408 целия с площ 3822 кв.м.,  трайно 

предназначение на територията: урбанизирана, с начин на трайно ползване: за 
второстепенна улица, при граници: 67653.914.570,  67653.914.364,   

67653.914.493, кв. 27 по плана на гр. Смолян, публична общинска собственост на 
пазарна оценка от 2052,00 (две хиляди петдесет и два) лева, без ДДС. 

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

плащане на цената, да сключи окончателен договор. 

 
ПО ДЕВЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Отдаване под наем на имот 

частна общинска собственост с идентификатор 67653.583.62 /Сосковчето/, ведно с 

масивни сгради с идентификатори 67653.583.62.1, 67653.583.62.2 по Кадастрална 

карта на гр. Смолян по реда на Закона за общинската собственост. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Следваща докладна записка № 19. Отдаване под наем. 

Заповядайте, г-н кмете! 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: № 19, става въпрос за „Сосковчето“, „Каньонът на 
водопадите“. Знаете, че беше направено по проект „България – Гърция“. Изтече 
периодът на устойчивост и сега с цел на продължаване на тази устойчивост, а също 

така и по-ефективно управление на общинската собственост, предлагам да се отдаде 
под наем този обект. Мотивацията е, че до тука Общината има доста разходи и ходят 
назначени хора от 8.30 часа до 17 часа, заплати. Сега в момента има нужда и от ремонт 
естествено след зимата. Тоест Общината не генерира приходи. Вярно, не влагаме 
допълнителни пари за развитието на самият обект. Аз смятам, че ако има добър 

стопанин частник, ще го развие по-добре, ще работи по-дълго и ще е по-добре за 
туризма в нашата община. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Заповядайте, колеги! Имате думата. Г-н Хаджихристев. 
КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: Тъй като има влязло в сила решение на Общински съвет 
относно „Сосковчето“, искам да попитам какво се промени, какво наложи отново да 
влиза тази докладна записка за предложение за отдаване под наем? 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Нищо не се е променило. Просто предишният път не беше 
взето това решение. Иначе нищо не се е променило. И отново смятам, че е хубаво да се 
отдаде под наем, с търг или конкурс, да се постигне добра цена, да се намери 

собственик, който ще го доразвие, защото смятам, че доста неща могат да се направят 
като атракции. Но това според мен частник би го направил по-добре. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Заповядайте! След това г-н Сабрутев. 
КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: Възникна втори въпрос. Искам да попитам, в конкурса 
или в търга, който ще се организира, поставено ли е условие да предостави явяващият 
се инвестиционна програма? 

ДАНЧО КИРЯКОВ: В решенията ги има. 
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КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: Моля? 

ДАНЧО КИРЯКОВ: В решението го има като конкурсно условие. 
КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: И за колко години предлагате да бъде отдадено? 

(Димитър Кръстанов, от място: 10.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Има го в решенията. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: До 10 години. Въпросът е, че до тука, както казах, Общината 
не извършва търговска дейност и не е работа…, тоест ние приходи нямаме. Един 

частник би имал приходи, би вложил от тези приходи за развитието, както казах на 
обекта. В решението пише „Упълномощаваме Кмета на Община Смолян да проведе 
публичен търг с тайно наддаване и да сключи договор за наем за срок до 10 години. 

Така че отговорът е до 10 години. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Г-н Сабрутев искаше думата, след това г-н Аршински. 

СТЕФАН САБРУТЕВ: Аз искам да кажа, че първо тази докладна за „n-ти“ път влиза с 
опит за пробив в Общинския съвет. Както каза г-н Хаджихристев, ние не го гласувахме 
предходния път. Тази докладна показва, че Общината хубаво кандидатства за разни 

европроекти, това е много добре. Но показва, че тя е лош стопанин и тя няма сили, 

няма средства и няма капацитет да стопанисва тази собственост. Ние с тази докладна 
показваме, че изпълняваме дадени проекти, по които няма ясна визия за бъдещето как 

ще се стопанисва и как ще се управлява. И това е факт. Второ. Давам предложение 
наемната цена да стане 1150 лева. от 150 да стане 1150 лв.  
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Значи аз съм съгласен с г-н Сабрутев, че този проект 
специално не е добре направен. Защото сградата, този проект е почнат 2008-ма, ако не 
се бъркам, предишното ръководство. Една сграда, която беше в горски фонд, няма ток, 
няма вода. Абсолютно безсмислено. Абсолютно сте прав. Не са премислени нещата, но 

ние го заварихме този проект и нямаше как, трябваше да го завършим. Но сте 
абсолютно прав. Глупаво е, необмислено е. Сграда в гората, няма ток, няма вода. 
Наложи се да правим солари, за да докараме ток, вода. Необмислена работа, абсолютно 

сте прав, г-н Сабрутев. Абсолютно сте прав! Сградата е в перфектно състояние. Добри 

стопани сме, но както казах, Общината не може да развива. Внасяме я за втори път 
наистина, но защото съм убеден, че това е добре за хотелите в Смолян, за туризма. Там 

ходят много хора. Могат да се направят още атракции и да стане. А пък с този номер, 

дето все го правите, да стане 5 000 лева, вие просто не искате това да се случи. Защото 

смятате, че е добре за нас. Ама не е добре за нас. Ние не развиваме търговска дейност, 
пак го повтарям. Това ще е добре за хотелите. Само че като кажем търг, 
първоначалната цена нека да е ниска. А пък вие се явете, дайте повече. Ето, това ще е 
вече хубава, принципна позиция. А по този начин сега да е 1 000 и той да вложи пари 

за неща, просто не искате да случи. Това е истината. 
(Стефан Сабрутев, от място: Реплика.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Г-н Аршински. Г-н Аршински има думата. 
(Стефан Сабрутев, от място: Аз имам реплика към г-н Мелемов. Моля ви се!) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Не може. 
(Стефан Сабрутев, от място: Защо? Дуплика, ако съм сбъркал. Сменете я първата 

сричка.) 

СТЕФАН САБРУТЕВ: Г-н Мелемов, аз се радвам, че знаете, че сте лош стопанин. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: И дуплика няма право. 
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СТЕФАН САБРУТЕВ: Не може една сграда, която е построена преди няколко години, 

оставена е работеща, дали е имало проблем с тока – явно сте ги решили. Една сграда в 
прекрасно състояние, която да не може да носи приходи. Аз мисля, че има звено, което 

отговаря за туризма и мобилизирайте го, дайте задачки и съответно вършете тези неща. 
Дали ще развивате търговска дейност или ще го правите безвъзмездно в подкрепа на 
туризма в нашия град, това е ваше решение, на което имате право като кмет да го 

вземете. Но, не може да говорим за 150 лева наем. Това е смешно. Гаражите струват по 

толкова, г-н Мелемов, наем в града. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: В Смолян ли? В София е 150 лева. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Както подчертах, ще има инвестиционна програма, ще има 
задължения освен наема. Наемът не е определящ. Ще има задължения да има 
инвестиции, да се развие самият обект. Така че затова смятам, че наемът не е 
определящ. Но пак, както казах, като е толкова изгодно, ще се появят много фирми, ще 
наддадат и ще си дойде пазарната хубава, естествена цена. Но Община Смолян с 1 000 

лева няма да забогатее или обеднее. По-важното е това да стане една атракция хубава, 
за да може да се пълнят хотелите и да има туризъм. Така че основната цел не е тука да 
се вземе този наем.  

ДАНЧО КИРЯКОВ: Г-н Аршински има думата. След това да се готви г-н Иванов. 
САЛИХ АРШИНСКИ: Благодаря! Първоначално мислех, че наемната цена обявена в 
проекта за решение трябва да бъде коригирана, но в последствие колегата Журналов, 
който е планинар ми разказа за състоянието като цяло на обекта. Колеги, липсата на 
електричество и вода в известна степен затруднява като цяло предоставянето на една 
постоянна услуга. На второ място, това е минимална цена, която искаме в търга. Тоест 
всеки, който даде по-голяма, тази цена има 50 % участие във формирането на крайната 
оценка. На трето място, който и да спечели търга, той няма право да предоставя цени 

на услугите по-високи, от колкото тези, заложени в общинската наредба. Тоест ние 
ограничаваме и правото на печалба в известна степен. Той не може да слага цени, 

каквито иска. Трябва да се съблюдава с общинската наредба. Това го пише в 
решението. Г-н кмете, предлагам да добавим в докладната, ако приемете разбира се, 
предлагам да добавите две неща. Едното е наемателят да осигури безпрепятствен 

достъп на други лица непозватели на услугите на Центъра до екопътеката. Това е 
продиктувано от следното нещо. Хора, които по една или друга причина преминават 
през „Сосковчето“, имаха опасения, че ако има наемател, той ще сложи едни бариери и 

няма да ги допуска да преминават. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Г-н Аршински, то няма как да се случи. Тя не е оградена 
територия. Да, съгласен съм. 

САЛИХ АРШИНСКИ: Аз казвам каква е идеята. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Имаме го предвид.  

САЛИХ АРШИНСКИ: Да няма ограничения за други хора, които извършват някаква 
туристическа дейност било с животни или като водачи. Второ. На второ място, ще ви 

помоля в точка V римско, „Възлага на Кмета на Община Смолян или упълномощено от 
него лице, да извърши всички необходими процедури по подготовка и провеждане на 
публично оповестеният конкурс, да утвърди спечелилият участник и да подпише 
договор за отдаване под наем за срок..“, не „от 10 години“, а „до 10 години“, V римско.  

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Да, до 10. 
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САЛИХ АРШИНСКИ: Тука е написано „от“, да бъде „до“. Ако човекът си спазва 
условията на конкурса, той ще си изкара целият срок на договора, но ако ги наруши, а 
ние сме подписали „от“, мисля че имаме някакъв проблем. Благодаря! 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Приемат се и двете предложения от вносителя, които направи г-н 

Аршински. Г-н Иванов, имате думата. 
СТОЯН ИВАНОВ: Уважаеми г-н председател, уважаеми г-н кмет, уважаеми колеги! 

Аз съжалявам, че я няма г-жа Аръчкова и аз пропуснах пък да попитам колко разходи е 
носил този обект. Според мен, по така груба сметка, няколко човека го обслужват там, 

със заплати и осигуровки, с ежедневно каране и разкарване, с агрегати, според мен са 
около 30 00 лева. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: На месец? 

СТОЯН ИВАНОВ: На година. 
(От залата: Повече.) 

СТОЯН ИВАНОВ: 30 хиляди лева на година, може и да са повече. Значи просто този 

разход ще бъде преустановен. 30 хиляди лева са 60 новородени, които ще ги възмездим 

по 500 лева. И другарят Сабрутев като си плати данъците за миналите години 20-30 

хиляди лева и нещата ще ги началамим. Ето ги приходите, които са необходими и 

които ще ги заложим след 1 месец след приемане на докладната. Това е положението. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Само да добавя и да отговоря на въпроса. Значи наистина 
проектът имаше устойчивост 5 години и ние бяхме длъжни да го обслужваме. Но 

според мен най-логично е хотелиерите на Смолян да се обединят и да го вземат, 
защото пак казвам, ефектът от един добър обект, той и сега е много посещаван, ще 
бъде на първо място за хотелиерите на града. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Г-н Сабрутев, лично обяснение? 

СТЕФАН САБРУТЕВ: Да, обяснение разбира се. Тъй като получих лична нападка, аз 
искам да заявя на г-н Стоян Иванов, че фирма „Чечосан“ и Стефан Сабрутев няма 
задължения такива, каквито цитира и той ще бъде съден за това. Сега го казвам пред 

всички. Както и г-н кмета за изказването миналата седмица. Г-н председател, в тази 

връзка, тъй като закъснях, и нямаше как да ви питам, процедурно питане. Имах питане 
към вас да се изкарат всички длъжници със задължения към 27 март. Нямам отговор от 
вас. Питам защо? 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Аз да го направя? 

СТЕФАН САБРУТЕВ: Не, аз чрез вас го дадох на г-н кмета. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Аз нямам това право. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Ще дам отговор. Значи за пореден път казвам. Това, което го 

има в сайта на Общината публично, няма нужда да се изкара на хартия. Влизате в сайта 
на Общината, има длъжници, частни лица, фирми, от-до и си го четете. Защо трябва 
някой да обслужва все пак общинските съветници в нещо, което може да си го 

намерят, ако знаят как? 

СТЕФАН САБРУТЕВ: Г-н кмете, ние сме общински съветници и сега ще напомня, че 
кметът на града или на общината е подчинен на Общинският съвет и изпълнява 
решенията. Нещо сте се объркали. Вие 8 години не се научихте, че ние определяме 
нещата и вие ги изпълнявате. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Защо не влезете в сайта да го прочетете? 

СТЕФАН САБРУТЕВ: Защото не са верни данните. Аз искам да ми ги предоставите, 
след това ще седнем да видим кои са верни и кои не са верни. Аз ви го казах и на г-н 
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Иванов, и на вас – след като получа данните, там, където трябва ще сезирам 

институциите. Благодаря! 
(Стоян Иванов, от място: Реплика само.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Дуплика може би. 

СТОЯН ИВАНОВ: Дуплика.  
ДАНЧО КИРЯКОВ: След това г-н Топов. 
СТОЯН ИВАНОВ: Това са данни към 31.12.2018 г. Сега, ако си ги е платил тази 

седмица… 

(Стефан Сабрутев, от място: Аз се радвам, че се записва.) 

СТОЯН ИВАНОВ: След като бе атакуван миналата сесия и след като кметът заяви тези 

неща, той и други неща заяви, ама хайде да не влизаме в тия подробности. Значи 

данните, които са, са към 21.12. неплатени данъци. 

(Димитър Кръстанов, от място: Към днешна дата говори с данни от 31 декември.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Заповядайте, г-н Топов. 
ФИЛИП ТОПОВ: Колеги, изказване по тази точка. Между другото тя в Комисията по 

законност не беше приета, отхвърлена е. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Да, комисиите между другото, приета е… 

ФИЛИП ТОПОВ: По законност не е приета. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: В бюджет и финанси е приета, по законност – 4 „за“, 1 „против“ и 

3 „въздържали се“.  

ФИЛИП ТОПОВ: Така. По отношение на опитът тука да спекулираме с туризъм, 

развитие на туризъм, 8 години виждаме как посрещаме туристите, със срутища, със 
затворени надлези, с разкопани улици и страшно много скитащи кучета. Сега по 

отношение на тази точка г-н Хаджихристев е прав какво ново се е променило, за да 
внасяме една точка, която е отхвърлена с решение на Общинският съвет и ви е била 
отхвърлена. Какво нещо ново? Ще ви отговоря, г-н Хаджихристев. Осигурени са 15 

гласа „за“. Това е новото за днес. По отношение на това дали… 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Ама вие явно не си говорите, та си отговаряте по микрофона. 
ФИЛИП ТОПОВ: Той не е ме е питал. Сега му обяснявам на него какво е новото. По 

мое виждане, разбирате ли? Новото е, че може би някой желаещ, не казвам кой, който 

искаше да купи „Кашкавалницата“, да я вземе под наем, вероятно отопли се времето, 

това място е доста анонимно и вероятно затова искат да го вземат под наем. Второто. 

Това е поредният пример, поредният пример за лошо стопанисване на общинската 
собственост. Това, че 8 години някой е допуснал грешка, а според мен е било 

абсолютна грешка в това дере да се прави нещо по европейски проекти и да се 
изхвърлят толкова средства, без реален резултат, ние не трябваше 8 години, г-н 

Мелемов, да търпим тази грешка и да я мултиплицираме. Защо решихте точно сега да 
поправяме, дето се казва, това бездействие? То по-скоро на правен език е 
безстопанственост, не бездействие, но това е вече друга тема. Затова аз ще предложа, 
имате добри връзки нагоре с Министерството на туризма, да дойде г-жа Ангелкова, да 
го огледате този обект и евентуално да го закупи Министерството и да влезнат едни 

реални пари. Ориентирам се към приключване. За пореден път внасяте нещо, което 

общинските съветници нямат воля да го дадат. Не е въпросът, че ние сме на „против“ 

да се отдаде под наем, а защото не знаем какво ще се постигне след тези 8 години. 

Дали ще се продължи тази порочна практика на безстопанственост и как ще се дето се 
казва постигне този ефект, който целим? Затова колегите имат по-особено отношение, 
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с изключение на мнозинството и затова аз също ще гласувам „против“, да ви кажа. И 

привършвам, г-н председател. Няколко пъти внасяхте докладна записка за отдаване на 
паркинга на хижа „Студенец“. След като ние отхвърлихме многократно тези щения, 
намери се форма и начин този паркинг да се експлоатира, носи приходи и прочие. При 

това положение вместо да вземаме едни решения за отдаване под наем за нещо, което 

не е ясно като краен резултат, като резултат на хората, на туристите, на самият 
наемател и на самата община, и прав е и г-н Аршински. Ние трябва да сме сигурни, че 
тази придобивка трябва да бъде достъпна до хората, които посещават този регион, 

водопадите. Да бъдат осигурени със съответната информация. Да минават не извън 

оградата на това съоръжение, а да минават вътре през самото съоръжение. В тази 

връзка аз ще помоля наистина за пореден път, оттеглете я тази докладна записка. 
Оттеглете я тази докладна записка. Има възможност да се водят редица разговори и с 
Министерството на туризма. Възможно е тука да се намерят наистина действителни 

стопани. Сега аз може би съм малко предубеден, но мисля, че се е появил поредният 
желаещ да си осигури един терен там и да ограничи достъпа на хората. Още нещо 

относно това, което го има в интернет и може съветниците, дето ни насочвате да четем 

интернет. Да, ние го четем. За съжаление много е противоречива информацията. Но, 

много от хората, които желаят да чуят какво става с пътеката за водопадите, с този 

обект, поне хората на по-средната възраст най-малко нямат достъп до този интернет и 

затова тука на микрофона да се чуе, да се знае, да знаят хората за какво иде реч. 

Завършвам с препоръка. Не е нормално, г-н Мелемов, една порочна практика да се 
търпи 8 години, да се оправдаваме със старото ръководство 8 години и да 
продължаваме тази безстопанственост. Затова колеги, ще гласувам „против“. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Няма какво друго да кажа. Само няколко пъти каза порочната 
тактика… 

(Кирил Хаджихристев, от място: Практика.) 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Да. Коя партия подкрепя, той отдавна си е там. Просто за 
малко беше залитнал. Знаеш ли кое е порочна практика? Примерно построяваш един 

път. Примерно Левочево – Пампорово. Вземаш земите на хората, правиш пътя, обаче 
не им плащаш. И след време, след години, когато станах кмет и им платих, даже един 

дядо ми прати кутия бонбони. Ето това е порочно. Да вземеш да завладееш земята на 
някой и да не му я платиш. Това е порочно. А другото, че някога е кандидатствало с 
този проект, както казах може би наистина не е идеален, въпреки че много хора ходят 
там, но не е обмислен, и че Общината 5 години нямаше право да взема, да придобива и 

да има приходи от това. Такива са законите. Ние не можем да ги нарушаваме. Така че 
това, ако е порочно, ние го спазвахме. Но сега като изтече срока, затова го обявявам за 
втори път, защото смятам, че за туризма и за хотелиерите в Смолян това ще е много 

добре. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Г-н Аршински, реплика. 
САЛИХ АРШИНСКИ: Благодаря! Репликата ми се състои в следното.  

(Михаил Генчев, от място: Към кого?) 

САЛИХ АРШИНСКИ: Реплика се прави към човек, който е правил основно изказване, 
г-н Генчев. 
(Димитър Кръстанов, от място: Реплика ...) 

САЛИХ АРШИНСКИ: Към кмета няма реплика. Мисля, че днес за пети път го казвам. 

И то е ясно. Реплика към основното изказване.  Г-н Топов, различните политически 
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семейства и философии гледат на управлението на общинската собственост по 

различен начин. Ние като съветници от ДПС смятаме, че държавата и Общината в 
частност не са най-добрите стопани на общественото имущество. Частната инициатива 
е по-добър стопанин и от тази гледна точка ще се радвам, ако има наемател, частно 

лице, който да наеме и да развие това нещо. На второ място. Аз не споделям, че 
изграждането на „Сосковчето“ е било лоша инициатива, пък било то направено и по 

времето на мандата на г-жа Янкова. Напротив. Инициативата е добра. Сега са изтекли 

тези 5 години като ограничения. Тя трябва да бъде развита. В завършек ще помоля 
само, за да не вземам думата, в IV римско да запишем това предложение, което кметът 
прие. IV римско, четвърта точка, с едно тире – Наемателят не може да ограничава 
трети лица да преминават през резервата или там, както е точното наименование на 
„Сосковчето“. Благодаря! 
(Димитър Кръстанов, от място: Реплика.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Реплика. Още една реплика. Г-н Кръстанов. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря, г-н председателю! Г-н кмете, уважаеми колеги! 

Безспорно г-н Топов има основание да се обърне с по-голяма взискателност към 

Общинската администрация по отношение на устойчивостта на този проект, който е 
започнал в предходните мандати от някъде 2008-2009 година и е завършен сега. Но при 

всички случаи трябва да се отбележи, че този обект е туристическа придобивка на 
нашата община. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Г-н Кръстанов, извинявам се. В кое конкретно обвинявате 
Общината? Кое не е направила? 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Аз не обвинявам Общината. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Защото казвате може би е прав. Кое не е направила 
Общината? 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Аз казвам, че този обект е нужен на туристическата 
инфраструктура на Общината. И че този обект има своите предимства и своите 
преимущества като цяло по отношение както на привличане на туристически поток, 
така и по отношение на подобряване въобще на имиджа на Общината в това 
отношение. Но ако тръгнем да обсъждаме сега неолибералните и либерални идеи и 

социалните идеи на европейските политически семейства в …. /не се чува, който 

тръгна г-н Аршински, аз при всички случаи трябва категорично да не приемам 

становището, че държавата и общината са лоши стопани. И пример е нашата велика 
държавата. В сравнение с развити европейски държави, ние прекалихме с 
неолиберализма и с този подход дайте нищо да не е държавно и нищо да не е 
общинско, защото само частната собственост носи големи преимущества и стремеж 

към развитие. Няма такова нещо. Но не ми се ще да водим този дебат, защото ще ни е 
необходимо време. Има един баланс и затова Европа е толкова силна и затова тя води в 
световните класации като развитие, като цивилизационно равнище. Защото има 
хармония, не се отива в крайности, има баланс. И в най-развитите европейски държави, 

не искам да споменавам така показателя човешко развитие, преобладава държавната 
собственост, която хармонира като цяло с други форми на собственост и взаимно са 
пропити. Да не би да искате да повтарям непрекъснато „Дойче бан“, „Дойче телеком“, 

„Луфтханза“, „Ал италия“, „Еър франс“ и т. н., са държавни. „DHL“ даже са държавна, 
„Рено“ е държавно. Голямата корабна компания „Олимпик“ примерно, гръцката 
авиокомпания и т. н. Няма нужда от това. Нека не отиваме в крайности. Нека не 
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отиваме в крайности. Тази реплика беше повече към г-н Аршински. Ако тръгнем в тази 

посока, ние няма да стигнем там, където бихме желали. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Лично обяснение, г-н Аршински. Моля ви, по същество да 
говорим. 

САЛИХ АРШИНСКИ: По същество. Следваше дуплика на г-н Топов, но понеже 
поименно ме спомена г-н Кръстанов. 
(Димитър Кръстанов, от място: Реплика.) 

САЛИХ АРШИНСКИ: Следваше… Вие правите, обаче ме споменавате мен. Значи сте 
сбъркали основният изказващ. Г-н Кръстанов, тези държави са развити, не защото 

намерили по-добрият баланс от нас, а защото на тях им липсват едни 45 години див 
комунизъм. На второ място. В България нямало дори комунизъм. Имало е национал 

комунизъм. На трето място. Има разлика между идеология като политически 

неолиберализъм и неолиберализъм като пазарна идеология. Благодаря! 
(Михаил Генчев, от място: Хайде, предизборни кампании правим.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Има време. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Не мога да не кажа едно изречение. 
(Салих Аршински, от място: На какво основание?) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Няма основание. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: През 1876 година, когато Боримечката не можеше… А, 

страх ви е от това, което ще кажа ли? Или се притеснявате? 

(Салих Аршински, от място: Има правилник. Ще спазвате Правилника.) 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Ще спазя Правилника, разбира се. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Моля ви! Моля ви, г-н Кръстанов! 
(Реплики от залата.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Г-н Кръстанов, моля ви! 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Едно изречение. 
(Димитър Николов, от място: Процедура, г-н председател.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Моля ви се!  
(Михаил Генчев, от място: Той спомена твоето име.) 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Такава лична нападка отдавна не съм получавал и се налага 
да кажа едно изречение. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Лично не ви е споменал, г-н Кръстанов. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Как да не ме е споменал? 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Не ви е споменал. 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: А кого спомена? 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Не ви е споменал, моля ви!  

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: А кого спомена? Г-жо Гаджева, имате думата. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Само едно изречение. През 1876 година… 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Моля ви, г-н Кръстанов! Моля ви, г-н Кръстанов! 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: … Когато Боримечката едвам правеше черешовото топче и 

се чудеше как да му пробие отвора, Никола Осото сътвори четиритактов двигател с 
вътрешно горене. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Моля ви се, г-н Кръстанов! 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Помислете си каква технологична ножица е това. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Щом стигнахме и до четиритактовият двигател, просто нямам 

думи. Аз направо ще скоча от някъде! Г-жа Гаджева. 
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ЕКАТЕРИНА ГАДЖЕВА: Уважаеми г-н кмет, уважаеми г-н председател! От 
глобалните и исторически събития в международен план ще слезна тук в Смолян, в 
„Сосковчето“. Искам само да припомня как се случи тази пътека в исторически аспект. 
Хайде и аз в исторически аспект. Пътеката се построи много отдавна със средства от 
ПУДООС, проектант Тодор Тодоров. Тъй като беше много посещавана и много 

харесвана, включително и със съдействие на РИОСВ се приеха така постъпления за 
изготвяне на проект, на който беше бенефициент по онова време Община Смолян с 
кмет г-жа Янкова. На база този проект се случи една много хубава екопътека и този 

информационен център, който е предмет на настоящата процедура. Екопътеката е 
отделно от информационният център и ако прави впечатление, това е отдаване на имот 
със сгради, а не на съоръжения. Това, което нас ни накара да търсим тогава Общината 
като партньор беше фактът, че тези съоръжения, които се изградиха със средства от 
ПУДООС не се подновяваха. Мостовете се чупеха, реката ги отнасяше, експлоатираха 
се. Имаше вкопани стъпала, които се износиха. Такова нещо се случва и сега след 5 

години. Финансиране няма за поддържане на съоръженията. Има изградена 
инфраструктура, няма пари за последващото й поддържане. В тази връзка считам, че е 
много удачно да се търси друг вариант за събиране на средства, за да може да се 
поддържа. Тъй като представям си през следващият общински бюджет да дадем за 
поправка на мостове на „Сосковчето“, за поправка на стъпала и за ремонт на сграда. 
Така че лично аз бих подкрепила тази инициатива и считам, че това е една 
изключително търсена атракция. Друго само ще допълня, че водачи се търсят основно 

събота и неделя, тъй като са се обръщали и към нас. Ние като администрация не 
осигуряваме такава услуга. Предполагам, че в общината има подобни проблеми с 
осигуряване на служители след 17.30 часа и в съботно и неделно работно време. Така 
че чудесна е тази инициатива да се доразвие и това, което е направено, да продължи да 
се експлоатира. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Да, особено събота и неделя. 
(Димитър Кръстанов, от място: Посещаван обект е.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Да. Други мнения има ли, колеги? Не виждам. 

(Славка Каменова, от място: Прекратяване на разискванията. Процедура.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Е, един човек се сети. Подлагам на гласуване прекратяване на 
разискванията. Който е съгласен, моля да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 23, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: С 23 „за“ прекратяваме разискванията. Имаше две предложения на 
г-н Аршински, които са приети и едно предложение има на г-н Сабрутев за промяна на 
наемната цена на 1150 лева. Не греша нали, г-н Сабрутев? 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: И Топов – Ангелкова да вика. Нали той даде предложение? 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Не, не. Вярно ли е това, което цитирах, вашето предложение, г-н 

Сабрутев? 

(Стефан Сабрутев, от място: Точно, дословно.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Да. Без ток и вода, 1150 лева. Който е „за“, моля да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 10, „ПРОТИВ“ – 10, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 5. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: С 10 „за“, 10 „против“ и 5 „въздържали се“, предложението на г-н 

Сабрутев не се приема. Подлагам на гласуване основното предложение с приетите две 
предложения на г-н Аршински от вносителя. Който е „за“ приемане на решенията в 
докладната записка, моля да гласува. 
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(Димитър Кръстанов, от място: Поименно.) 

(Михаил Генчев, от място: Поименно трябва.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Поименно трябва. Благодаря ви много, г-н Генчев! Извинявам се 
за грешката. 
 

Поименно гласуване на проекта за решение по т. 19 от дневния ред: 
 

1. Анастас Караджов   – отсъства 
2. Ангел Безергянов    – „за“ 

3. Анита Чолакова   – „за“ 

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

6. Данчо Киряков    – „за“ 

7. Димитър Кръстанов    – „против“ 

8. Димитър Николов    – „за“ 

9. Екатерина Гаджева   – „за“ 

10. Елисавета Лободова    – „против“ 

11. Ивайло Халваджиев    – „за“ 

12. Иван Пищалов     – „против“ 

13. Илия Томов     – „против“ 

14. Кирил Хаджихристев   – „против“ 

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

17. Мариана Сивкова    – „за“ 

18. Мария Семерджиева    – „за“ 

19. Марияна Методиева    – „против“ 

20. Милен Журналов    – „за“ 

21. Милен Пачелиев    – „въздържал се“ 

22. Михаил Генчев    – „против“ 

23. Петър Мирчев     – „за“ 

24. Салих Аршински    – „за“ 

25. Славка Каменова    – „за“ 

26. Стефан Сабрутев    – „против“ 

27. Стоян Иванов     – „за“ 

28. Филип Топов     – „против“ 

29. Юлия Кисьова     – „за“ 

 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Моля, обявете резултата.  
(Мариана Иванова: 15 „за“, 10 „против“, 1 „въздържал се“.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: С 15 „за“, 10 „против“ и 1 „въздържал се“, докладната записка и 

решенията се приемат. 
 

                 Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на Кмета на 
Община Смолян – НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ, на основание чл.8 ал.9  и чл.14, 

ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.83 от Наредбата за реда за придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество, чл. 21, ал. 1, т. 8 ал. 2 чл. 27 ал.5 от 
Закона за местното самоуправление и местната администрация, прие 
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Р Е Ш Е Н И Е:  

№ 1123 

 

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

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

година на Общински съвет Смолян в Приложение № 7 - Прогнозен списък на 
имотите общинска собственост, подходящи за управление и разпореждане 
(отдаване под наем), както следва : 

1. Посетителски информационен център, находящ се в масивна сграда с 
идентификатор  67653.583.62.1 със застроена площ  147 кв.м.,на два етажа и 

масивна сграда  с идентификатор, 67653.583.62.2   със застроена площ  18 кв.м. 

на един етаж разположени в поземлен имот с идентификатор 67653.583.62, УПИ 

I-посетителски център,кв.277, м-ст. Сосковчето, гр.Смолян, Актувани с акт за 
частна общинска собственост  № 1741/16.12.2013 г., вписан  в службата по 

вписвания с акт №5, том I, н.д.5/2014, вх. №10/07.01.2014, парт.№17426/ 

25264,25265. 

II.  Дава съгласие за откриване на публично оповестен конкурс за отдаване 
под наем на Посетителски информационен център, находящ се в масивна сграда 
с идентификатор  67653.583.62.1 със застроена площ  147 кв.м.,на два етажа и 

масивна сграда  с идентификатор, 67653.583.62.2   със застроена площ  18 кв.м. 

на един етаж разположени в поземлен имот с идентификатор 67653.583.62, УПИ 

I-посетителски център,кв.277, м-ст. Сосковчето, гр.Смолян, Актувани с акт за 
частна общинска собственост  № 1741/16.12.2013 г., вписан  в службата по 

вписвания с акт №5, том I, н.д.5/2014, вх. №10/07.01.2014, парт.№17426/ 

25264,25265. 

ІІІ. Офертите, предоставени от участниците в конкурса, трябва да отговарят 
на следните минимални условия : 
1.  Минималната наемна месечна цена не може да бъде по–ниска от 150,00 лева 
(сто и петдесет лева) без ДДС.  

2. Кандидатите да развият обекта като  Посетителски информационен център в 
УПИ I , кв.277 (нов), м-ст „Соскувчански дол”, включващ следните дейности:   

2.1. Осигуряване на достъп  до екопътека „Каньон на водопадите” -целогодишно 

2.2. Осигуряване на екскурзовод и планински водач. 

2.3. Провеждане на семинари.  

2.4. Осигуряване на целогодишна охрана на обекта . 
3. Кандидатите да разкрият най-малко 3 работни места.  

IV.Изисквания и критерии за оценка на офертите : 

1.Минималната наемна месечна цена  с тежест в комплексната оценка – 50 % 

2.Разработване на програма за развитие на Посетителски информационен 

център  – с тежест в комплексната оценка 40 % 
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3.Разкриване на работни места  минимум 3 работни места – с тежест в 
комплексната оценка  10 % 

Оценката на представените предложения от участниците се изчислява на база на 
комплексна оценка (КО), която се формира по следната формула: 
КО=Ц+П+С 

Показател (Ц) - Оферирана месечна наемна цена с тежест в комплексната оценка 
– (50 т.)  

Показател (П) Разработване на програма за развитие на Посетителски 

информационен център - (40 т.) 

Показател (С) – Разкриване на работни места с тежест в комплексната оценка –   

(10 т.). 

4. Задължителни конкурсни условия: 
 – стопанисване на екопътека „Каньона на водопадите“ като се извършва 

необходимата поддръжка на инфраструктурата по трасето включително и 

указателните табели по него; 

- цените на предоставените от посетителския център услуги да не са по-

високи от тези в Наредбата за определянето и администрирането на местните 
такси и цени на услуги в Община Смолян.  

  - Да не се ограничава преминаването на трети лица, през екопътека „Каньона 
на водопадите“. 

5.Насрещни предложения благоприятни за община Смолян с конкретно 

стойностно изражение в лева.  
V. Възлага на кмета на Община Смолян или упълномощено от него лице да 

извърши всички необходими процедури по подготовката и провеждането на 
публично оповестения конкурс, да утвърди спечелилия участник и да подпише 
договор за отдаване под наем за срок до 10 ( десет) години.  
 

 

ПО ДВАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Отдаване под наем на части от 

имот публична общинска собственост с предназначение за лекарски кабинет в с. 

Широка лъка по реда на Закона за общинската собственост. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Следваща докладна. Отдаване под наем в село Широка лъка. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Няма какво да добавя, г-н председател. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Вносителят няма какво да добави. Имате думата, колеги. 

(Ангел Безергянов, от място: Процедура, г-н председател.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Процедура. Заповядайте, г-н Безергянов. 
АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: От групата на ГЕРБ искам почивка 20 минути. Благодаря! 
(Димитър Кръстанов, от място: Защо?) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: 10 минути почивка, по искане на групата на ГЕРБ. Г-н Безергянов, 
10 или 20? 

(Мариана Сивкова, от място: 10, 10.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: 10 минути. 
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(Михаил Генчев, от място: Хайде, какъв е този цирк сега? Казват тука 10, 15, 20, аз 

искам 5. Хайде 5 минути да са.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Вносителят каза. 
(Михаил Генчев, от място: Някой казва 10, аз казвам 5. И кому е необходимо и за 

какво е необходима тази почивка?) 

(Славка Каменова, от място: 7 минути, не 5.) 

(Михаил Генчев, от място: 3 минути и половина. Кому е необходимо заседанието 

върви напред, дайте да го прекъсваме!) 

 

* * * * * 

(След почивката: ) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Уважаеми колеги, заповядайте в залата! Става студено сега пак. 
Уважаеми колежки, моля проверка на кворума. 
(Мариана Иванова: 16 общински съветника.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Очакваме вносителят да дойде всеки момент и можем да започнем 

работа. Уважаеми колеги, продължаваме нашата работа. Кворумът е налице. Моля за 
тишина в залата. Точка 20 от дневният ред. Отдаване под наем в село Широка лъка на 
обект. Г-н кмете, имате ли да добавите нещо? 

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

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

ДАНЧО КИРЯКОВ: С 21 „за“, без „против“ и „въздържали се“, прекратяваме 
разискванията. Момент, поименно гласуване.  

 

Поименно гласуване на проекта за решение по т. 21 от дневния ред: 
 

1. Анастас Караджов   – отсъства 
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     – отсъства 
14. Кирил Хаджихристев   – „за“ 

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

17. Мариана Сивкова    – „за“ 
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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    – „за“ 

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: 23 „за“, без „против“ и „въздържали се“.) 

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

Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на Кмета на Община 
Смолян – НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ, на основание чл.14  ал.7 от Закона за 
общинската собственост, чл.102 ал.6 от Закона за лечебните заведения,  чл. 21 ал.1 т. 8, 

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

 

Р Е Ш Е Н И Е:  

№ 1124 

 

        І. Дава съгласие Кмета на Община Смолян да отдаде под наем чрез публичен 

търг с тайно наддаване специализирано помещение общинска собственост с 
предназначение лекарски кабинет по цени определени в 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. Помещение за здравни услуги с обща площ 34,18 кв.м.,  в това число за 
лекарски кабинет с площ 19,38 кв.м. и чакалня с площ 14,80 кв.м., разположени на ІII-ти 

етаж в сградата   с идентификатор 83274.501.856.1, със застроена площ 131 кв.м., 

попадаща в п.и. с идентификатор 83274.501.856  по кадастрална карта на с. Широка 
лъка,  с Акт за публична общинска собственост с № 1221/20.02.2019 г. вписан в 
службата по вписвания с № 396, том I, Акт №190, н.д.81 /2019,партида № 45259,45261  

(Втора зона, за селища с население до  500 жители - намаление с 40 % , т.3.2. Здравни 

услуги -2,20  за кв.м., без ДДС и 3.11. Обслужващи площи-1,40 за кв.м.  без ДДС). 

 ІI. Упълномощава Кмета на Община Смолян да проведе публичен търг с 
тайно наддаване и да сключи договор за наем, за срок до 10 години, по цени съгласно  

Приложение №2 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и 

цени на услуги в община Смолян, Раздел XII от Тарифа за определяне на месечния 
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наем за един квадратен метър при отдаване под наем на общински имоти и Закона за 
лечебните заведения. 
 

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Отдаване под наем на 

общински терен за поставяне на преместваеми обекти по одобрена схема по реда 

на чл. 56 от Закона за устройство на територията и Закона за общинската 

собственост. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Следваща докладна записка. Отдаване под наем на общински 

терен, в село Левочево. Г-н кмете, имате думата. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Няма какво да добавя. Колеги, заповядайте за мнения и 

изказвания. Не виждам желаещи. Подлагам на гласуване прекратяване на 
разискванията. Който е „за“, моля да гласува.  
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 19, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: С 19 „за“ прекратяваме разискванията. Поименно гласуване. 
 

Поименно гласуване на проекта за решение по т. 21 от дневния ред: 
 

1. Анастас Караджов   – отсъства 
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     – отсъства 
16. Костадин Василев    – „за“ 

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    – „за“ 

25. Славка Каменова    – „за“ 

26. Стефан Сабрутев    – отсъства 
27. Стоян Иванов     – „за“ 
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28. Филип Топов     – „въздържал се“ 

29. Юлия Кисьова     – „за“ 

 

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

ДАНЧО КИРЯКОВ: С 22 „за“, 2 „въздържали се“ и без „против“, 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.27, ал.1 от Наредбата за 
реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, чл. 12 от 
Наредба за обектите и елементите на градското обзавеждане по чл. 56 от ЗУТ, за 
рекламните, информационните и монументално-декоративни елементи и за рекламната 
дейност на територията на Община Смолян   и чл. 21, ал.1 т. 8 и ал. 2, чл.27 ал. 5  от 
Закона за местното самоуправление и местната администрация, прие   

 

Р Е Ш Е Н И Е:  

№ 1125 

 

І. Дава съгласие Кмета на Община Смолян да открие процедура за 
провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на 
общински терен за поставяне на преместваем обект, като елемент от градското 

обзавеждане  както следва: 
 

№  

по ред 

Местонахождение 

1. Терен  с площ  50 кв.м. за  поставяне на павилион за търговия, по одобрена схема по чл.56 от 
ЗУТ, находящ се  в кв. 19 УПИ –XI за Културен дом , по плана на с. Левочево, община 
Смолян с минимален месечен наем в размер на  85,00 лева,без ДДС 

 

 

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

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

 

ІІІ. Упълномощава кмета на общината да проведе публичен търг с тайно 

наддаване за отдаване под наем на горецитираният обект, да изготви заповед и да 
сключи договор за наем за срок от 3 години.    

 
 

ПО ДВАДЕСЕТ И ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Отдаване под наем на 

площи за поставяне на вендинг машини в помещения общинска собственост, чрез 

публичен търг с тайно наддаване по реда на Закона за общинската собственост. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
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ДАНЧО КИРЯКОВ: Следваща докладна записка. Отдаване под наем на площи за 
поставяне на вендинг машини. Заповядайте, г-н кмете. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Няма какво да добавя, описани са местата. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Колеги, имате думата. Не виждам желаещи. Предлагам да 
прекратим разискванията. Който е „за“, моля да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 24, „ПРОТИВ“ – 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 

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

 

Поименно гласуване на проекта за решение по т. 22 от дневния ред: 
 

1. Анастас Караджов   – отсъства 
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     – отсъства 
16. Костадин Василев    – „за“ 

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    – „за“ 

25. Славка Каменова    – „за“ 

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

28. Филип Топов     – „за“ 

29. Юлия Кисьова     – „за“ 

 

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

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

решенията се приемат.  
 

Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на Кмета на Община 
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Смолян – НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ, на основание чл.14, ал. 1, ал.2 и ал.7 от 
Закона за общинската собственост, чл.21 ал.1 и чл.26 от Наредбата 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, прие   
 

Р Е Ш Е Н И Е:  

№ 1126 

 

І. Дава съгласие Кмета на Община Смолян да отдаде под наем чрез публичен 

търг с тайно наддаване по тарифа определена в 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.Част от общински имот с площ от 2 кв.м. за поставяне на самопродаваща  

машина за топли напитки, ситуирана  малкото фоайе до централния вход на сграда с 
идентификатор 67653.917.616.1, с предназначение: друг вид сграда за обитаване, 
разположена в имот кад. №67653.917.616 по кадастрална карта на гр. Смолян, одобрена 
със заповед №РД-18-14/10.05.2005г. на Изпълнителния директор на АГКК, с начин на 
трайно ползване: ниско застрояване,  в гр.Смолян, Ц.Ч., кв.1 УПИ ІV-За Планетариум, 

бул.България № 20, п.и. с идентификатор 917.616,   актувана с Акт за  публична 
общинска собственост № 1033/21.02.2012 г.(т.3.13. Вендинг машини -4,80 лв. за кв.м. и 

25 лева на месец за консумативи),без ДДС 

           2.Част от общински имот с площ от 2 кв.м. за поставяне на самопродаваща  
машина за топли напитки, ситуирана  в западната част на ниво „Местни данъци и 

такси”, в административната сграда на Община Смолян с идентификатор  

67653.918.43.12,  разположена в п.и. с идентификатор 67653.918.43 с адрес: гр.Смолян,  

бул. „България” № 12, УПИ І, кв. 6 по ПУП на гр. Смолян – Ц.Ч. актувана с Акт за 
общинска собственост № 430/15.01.2001 год. вписан в Службата по вписвания –

Смолян под № 154, том І, н.д. 179,вх.регистър 285 от 15.03.2004 г. , (т.3.13. Вендинг 

машини -4,80 лв. за кв.м. и 25 лева на месец за консумативи),без ДДС  

             3.Част от общински имот с площ от 2 кв.м. за поставяне на самопродаваща  
машина за топли напитки, ситуирана в обслужващо помещение на  етаж V-ти, в 
административната сграда на Община Смолян с идентификатор  67653.918.43.12,  

разположена в п.и. с идентификатор 67653.918.43 с адрес: гр.Смолян,  бул. „България” 

№ 12, УПИ І, кв. 6 по ПУП на гр. Смолян – Ц.Ч. актувана с Акт за общинска 
собственост № 430/15.01.2001 год. вписан в Службата по вписвания –Смолян под № 

154, том І, н.д. 179,вх.регистър 285 от 15.03.2004 г. (т.3.13. Вендинг машини -4,80 лв. за 

кв.м. и 25 лева на месец за консумативи),без ДДС  

              4.Част от общински имот с площ от 2 кв.м. за поставяне на самопродаваща  
машина за топли напитки, ситуирана на І-ви етаж в самостоятелен обект с 
идентификатор 67653.917.623.1, с предназначение: друг вид сграда за обитаване, 
разположена в имот кад. №67653.917.623 по кадастрална карта на гр. Смолян, одобрена 
със заповед №РД-18-14/10.05.2005г. на Изпълнителния директор на АГКК, с начин на 
трайно ползване: ниско застрояване, от който е отреден УПИ ІІІ – Окръжна 
стоматологична поликлиника, кв. 231 по плана на гр. Смолян, актуван с Акт за частна 
общинска собственост № 1588/14.04.2011 год., вписан в Служба по вписванията – 
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Смолян под №80, том ІІІ, н.д. 502, вх. регистър 791/17.05.2011г. (т.3.13. Вендинг 

машини -4,80 лв. за кв.м. и 25 лева на месец за консумативи),без ДДС  

    ІІ. Възлага на Кмета на Община Смолян да извърши всички необходими 

процедури по подготовката и провеждането на  публичните търгове с тайно наддаване, 
да утвърди спечелилите участници и да сключи договори за отдаване под наем за срок 
от 5 (пет) години. 

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Приемане за сведение на 

Годишния отчет за 2018 г. по изпълнение на Програмата за управление на 

отпадъците 2016-2020 г. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Следваща докладна записка. Годишен отчет за 2018 година по 

Програма за управление на отпадъците. Г-н кмете? 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Няма какво да добавя. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Имате думата, колеги. Г-н Топов. 
ФИЛИП ТОПОВ: Един-единствен въпрос. Защо „за сведение“? 

(Славка Каменова, от място: По закон е така.) 

ФИЛИП ТОПОВ: Аз питам вносителят. По същата логика, понеже ми подсказват „по 

закон е така“, възможно е да е така, защо я внесохте тогава тази докладна записка, а не 
ни насочихте направо към интернет? 

(Димитър Кръстанов, от място: Приема за сведение, къде го има в закона?) 

(Славка Каменова, от място: На много места.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Заповядайте, г-н Кръстанов. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви! Уважаеми г-н кмет, уважаеми колеги! До 

колкото аз си спомням, в Закона няма конкретен текст „приема за сведение“ еди-какво 

си. В случая става въпрос за Закона за местното самоуправление и местната 
администрация и в нашия правилник. Приема Годишният отчет за 2018 година. Ако 

някой ми покаже къде пише „за сведение“, ще го приема. Иначе ще имам резерви. 

(Екатерина Гаджева, от място: В специалният закон.) 

(Разисквания в залата.) 

(Екатерина Гаджева, от място: Специалният закон – Законът за управление на 

отпадъците.) 

(Димитър Кръстанов, от място: Какво пише? Че приема за сведение?) 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Това, г-н Кръстанов, малко като командировките на кмета. 
Същото не го харесахте за сведение, гласувахте „против“ и аз после се чудя да ги 

връщам ли, какво да ги правя. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Сега няма какво да гласуваме. То няма решение. То няма и какво 

да се гласува, в случая. 
(Кирил Хаджихристев, от място: Как да няма? Щом имаш „приема за сведение“…) 

(Михаил Генчев, от място: Гласуваме приема ли се или не се приема. Защо трябва да е 

за сведение?) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Г-жа Каменова, имате думата. 
(Димитър Кръстанов, от място: Изчетете го, изчетете го да го чуем.) 

(Ангел Безергянов, от място: Законът за управление на отпадъците, чл. 52, ал. 9.) 
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СЛАВКА КАМЕНОВА: Чета за сведение на общинските съветници. Чл. 52, ал. 9 от 
Закона за управление на отпадъците. „Кметът на Общината информира ежегодно в 
срок до 31 март Общинският съвет за изпълнението на програмата през предходната 
календарна година“. Информира. За сведение. Но информира. Не се налага приемане 
на решение, дори… 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Не се налага. В случая не мога. Аз не мога да подложа нищо на 
гласуване. Няма предложение за решение. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Не се гласува. Просто минава, чрез протокола става ясно, че 
Общинският съвет е информиран. А това, че се събуждат дебати – добре. 
(Филип Топов, от място: Реплика на г-жа Каменова.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Реплика има г-н Топов към г-жа Каменова. Може да изкажете 
мнение за подобряване на работата и така нататък, предложения. 
ФИЛИП ТОПОВ: Абсолютно не съм съгласен с това, което каза г-жа Каменова, че 
„информиране“ е равнозначно на „за сведение“. Спокойно можем да приемем, че 
информирането може да стане и в първа страница на „Родопи Вест“, на 
Кърджалийският вестник, на „24 часа“ и на интернет страницата. Щом е само да ни 

информира, може и по радиоточката, която я закрихме. Затова смятам, че … 

ДАНЧО КИРЯКОВ: В законът пише „Общинският съвет“.  

ФИЛИП ТОПОВ: Информира. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Ама не е по радиото, защото радиото не информира хората, 
Общинският съвет. 
ФИЛИП ТОПОВ: Това е така. Тука вкарах малко шега, да ви кажа. Не може да правим 

паралел между „информира“ и „за сведение“. Защо? Няма как! Тука се опитваме 
наистина да пришием буквата на закона в полза на това, което в момента сме го 

направили. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Добре. Уважаеми колеги, няма в докладната записка предложени 

решения, които аз мога да подложа на гласуване. Така че вие, ако имате някакви 

предложения за решения, дайте ги. Аз ще ги подложа на гласуване. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Искам реплика. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Заповядайте, г-жо Каменова. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Искам реплика. Несериозно е от този микрофон… 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Дуплика. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Да. … от този микрофон да се поднасят обиди към колеги 

общински съветници. Не на шега, г-н Топов. Абсолютно сериозно зачетох ви. Не може 
да се шегувате от този микрофон. Съвсем сериозно зачетох текста на закона. Щом 

председателят е преценил, че по този начин ще поднесе информацията, а ние сме 
грамотни как се четат закони, и приемаме информацията, внесена за сведение. Защото, 

ако пишем „приема“, трябва да се гласува решение. Просто на мен ми е обидно да 
обяснявам азбучни истини и да не търсим камък там, където го няма. Просто приемаме 
за сведение и приключва в протокола без да се гласува. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Благодаря ви! Г-н Николов. 
(Димитър Николов, от място: От място, г-н председател. Само една думичка. „Приема 
за информация Годишният отчет…“. Приема за информация. 
(Разисквания в залата.) 

(Ангел Безергянов, от място: Предложение прави.) 

(Михаил Генчев, от място: Къде пише такова нещо. Недейте такова!) 
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ДАНЧО КИРЯКОВ: Има ли други мнения и становища? Да чуем. 

(Михаил Генчев, от място: Момент, аз.) 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Заповядайте, г-н Генчев. От място, да. 
(Михаил Генчев, от място: Тука правната логика ми убегна малко, въпреки, че не 
разбирам нищо от право. Какво значи? Ние приемаме информация. Дали приемаме 
докладна записка или приемаме информация, или приемаме доклад, или приемаме 
нещо друго, ние като общински съветници трябва да изразим нашето становище по 

това, което ни се предлага. Информация не значи сведение.) 
(Реплика на Славка Каменова, от място /не се чува.) 

(Михаил Генчев, от място: Няма такова нещо. Кметът внася информация пред нас и 

ние ще приемем или няма да приемем тази информация.) 

(Ивайло Халваджиев, от място: Няма такова нещо.) 

(Михаил Генчев, от място: Как да няма такова нещо? Ти пък къде се обаждаш?) 

(Реплики от залата.) 

(Славка Каменова, от място: Г-н Генчев, вземете становище тогава, на микрофона...) 

(Михаил Генчев, от място: По този начин искате да ме откажете да взема 

становище.) 

(Славка Каменова, от място: Вие не искате да вземете становище.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Моля ви! Не правете разговори така помежду си! 

(Михаил Генчев, от място: В докладната записка кметът какво прави, колежке?) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Има думата г-н Кръстанов. Заповядайте! 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви! Нямам намерение да се карам на никого. 

Искам само да кажа, че може би формулировката, тъй като чух текстът конкретния, 
който беше зачетен от Закона за управление на отпадъците, в който се изяснява 
окончателно, че кметът информира Общинският съвет. Приема информацията, внесена 
от г-н кмета и Годишният отчет и т. н. Но това „сведение“ ми звучи много архаично и 

много неточно. „Приема за сведение Годишният отчет“. Кметът ни е внесъл 

информация според закона и ние приемаме тази информация. Това е нещо много по-

близко и до законовият текст и по-пряко кореспондира с него.  

ДАНЧО КИРЯКОВ: Друго мнение? Заповядайте! Пак отидохме не по същество. 

ИВАЙЛО ХАЛВАДЖИЕВ: Уважаеми г-н председател, г-н кмет! 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Представили са ви 20 страници… 

ИВАЙЛО ХАЛВАДЖИЕВ: Какво значи не се приема една информация? Трябва да не 
я слушаш, да не я видиш. Какво значи да не я приемеш? Тя е минала. Това, което е 
станало, е станало. Чуваш го, явно си го приел, като си го чул. Какво решение да се 
вземе? Чува се, прочита се, вижда се. Това е приемане на информация. Няма друго 

обяснение. 
(Михаил Генчев, от място: Или я приемаме, или не я приемаме.) 

(Ивайло Халваджиев: Ама няма какво да приемаш.) 

(Михаил Генчев, от място: Ама не за сведение.) 

(Ивайло Халваджиев, от място: И за сведение.) 

(Разисквания в залата.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Реплика на г-н Халваджиев. Така ли? 

(Филип Топов, от място: Дуплика.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Дуплика, да. 
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ФИЛИП ТОПОВ: Колеги, отново несериозно отношение към Общинският съвет. Значи 

представете си следната възможност. В тази информация, която ни се прилага за 
сведение, вътре са написали, че виновен за опрашаването на колите не е фините 
прахови частици, а е несъбраният пясък по улиците и затова е виновен Филип Топов, г-
н Кръстанов, г-н Халваджиев и ние сме съгласни, че сме виновни за тази работа. 
Несериозна работа. Просто наистина трябва да има решение. Сега дали се приема за 
информация е по-точният текст, да или не, е въпрос. Но не може да четеш нещо, 

въпреки че има вътре неща, които не са достатъчно ясни, не са достатъчно проверими, 

не са достатъчно обективни и ние сме съгласни „за“. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Ама вижте сега. Момент, г-н Николов, ще ви дам думата. Аз ви 

моля, нека да насочим усилията си по същество. Ако вътре е написано, че г-н Топов е 
виновен за фините прахови частици, г-н Топов или г-н Киряков да изразят 
възражението си в тази информация и това е нормално. Но ако няма такива възражения 
или предложения за подобрения на работата в тази връзка, в която е докладната 
записка, няма какво да гласуваме. 
(Филип Топов, от място: Защо е внесена тогава?) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Защото кметът е предвидил по този начин да информира 
Общинският съвет. Заповядайте, г-н Николов. След това г-н Хаджихристев. 
ДИМИТЪР НИКОЛОВ: Колеги, искам да предложа една кратка редакция, ако я 
приемете, на самата докладна. „Запознаване на общинските съветници с информация 
за Годишният отчет за 2018 г. по изпълнение на Програмата за управление на 
отпадъците 2016-2020 г.“ Това е. Без приема, без неприема, тука да умуваме и така 
нататък, и да вземаме решение. „Запознаване с информация по Годишният отчет за 
изпълнение за 2018 година.“ 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Няма какво решение да вземаме, г-н Николов. Дали запознава, 
дали приема и така нататък за сведение… Г-н Хаджихристев, заповядайте! 
КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: Аз изслушах всички колеги, но според мен след като 

докладната е вкарана и има думичката „приема“, Общинският съвет трябва да го 

подложи на гласуване. Дали е за информация или за сведение, това го уточнихме от 
Закона. Защо мисля така? Защото по този закон кметът носи някаква административна 
отговорност, когато не се изпълнява. И когато ние не сме приели програмата, в едно 

административно производство, това може да е утежняващо обстоятелство 

наказанието, което ще е. Затова мисля, че щом има думичката „приемам“, трябва да 
излезем с решение дали се приема, с колко гласа или да не се приема. Само това.  
ДАНЧО КИРЯКОВ: Значи вижте. Г-н Хаджихристев, аз съм последният човек, който 

ще изкаже задоволство от изпълнение на Програмата. Обаче аз не мога да предложа 
решение без някой да го предложи за гласуване. Трябва или вие, или който и да е от 
вас да предложи решение. Кметът е изпълнил задължението по Закон да информира 
Общинският съвет по този начин и не е предложил решения, които да бъдат гласувани 

от нас. Ако вие настоявате да има такива решения, естествено, че аз ще подложа на 
гласуване.  
КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: Решението, което трябва да вземе Общинският съвет се 
съдържа в заглавието. „Приема за информация Годишен отчет…“ така, така. И се 
гласува. И от там ще излезне дали ще се приеме или няма да се приеме. И 

приключваме.  
(Разисквания в залата.) 
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ДАНЧО КИРЯКОВ: Г-н Хаджихристев, най-малкото за протокола трябва евентуално, 

може да не сте вие, някой да каже „имам предложение да се гласува приема или не 
приема тази информация.“ Разбираш ли? 

(Кирил Хаджихристев, от място: Преди малко това казах.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Ама ти не го предлагаш. Само го казваш. Ти фактически не го 

предлагаш. 

КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: Добре, предлагам да се приеме за информация… и както е 
по заглавието. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Ето, о`кей! Ще го подложа на гласуване. Г-жа Каменова. 
СЛАВКА КАМЕНОВА: Колеги, заявявам, че няма да участвам в гласуване на такова 
решение, на каквото и да е било решение. Законът не ни е оправомощил, не ни е 
овластил с такива правомощия. Длъжни сме да се запознаем с информацията, която 

кметът предоставя на вниманието на общинските съветници, защото законът е 
лаконичен, но конкретен. Информира Общинският съвет. От там насетне нямаме 
задължение нито да приемаме, нито да отхвърляме, защото няма никакви правни 

последици. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Благодаря! Други мнения има ли, колеги? Отново отидохме в 
шеста глуха, извинявам се за грубия израз, а не коментирахме нещо, което касае 
наистина… Подлагам на гласуване прекратяване на разискванията. Който е „за“, моля 
да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 24, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Има само едно предложение за гласуване, на г-н Хаджихристев. 
„Приема информацията за Годишният отчет за 2018 година по изпълнение на 
Програмата за управление на отпадъците 2016 – 2020 г.“ Който е „за“ това 
предложение, моля да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 24, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: С 24 „за“, без „против“ и „въздържали се“, предложението на г-н 

Хаджихристев се приема. Г-жа Каменова не участва в гласуването.  

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. 52, ал. 9 от Закона 
за управление на отпадъците, прие  

 

                                                        Р Е Ш Е Н И Е 

                                                                № 1127 

 

1. Приема информация на Годишния отчет за 2018 г. по изпълнение на 
Програма за управление на отпадъците 2016 - 2020 г.; 

2. Приложение I е неразделна част от настоящата докладна записка за 
Годишен отчет за 2018 г. по изпълнение на ПРОГРАМАТА. 

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Приемане на 

Годишния отчет за 2018 г. по изпълнение на Програмата за намаляване на 
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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 № 24, колеги. Приемане на Годишен отчет по 

изпълнение на програма за намаляване на замърсяването с фини прахови частици. Ето, 

г-н Топов, това тука е за вашият текст. Г-н кмете, имате ли да добавите нещо? 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Няма какво да добавя. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Дискусия, колеги. Заповядайте, имате думата. Г-н Хаджихристев, 
след това г-н Топов. Докато не се изметат улиците от „Титан“, няма да се оправим с 
праховите частици. Заповядайте! 
КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: А, благодаря ви, че ми подсказахте така! Не очаквах 

такава подкрепа, защото аз ставам да кажа, защо ще гласувам „против“ приемането на 
тази… Чувам гласове, че са почистени, ама… 

(Мариана Сивкова, от място: Почиства се.) 

КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: Все пак да отговоря на подмятанията. Я вижте районът, 
който трябва да го почиства АПИ в какво състояние е и тогава приказвайте. Но искам 

да кажа, че взех и сравних за три години напред отчетите. Едни и същи работи 

написани, без никакви промени. Единствената промяна е, че намалят показателите на 
фините прахови частици. Не знам как става това. Вътре неверни работи. И миналата 
година го заявих, няма да казвам лъжи, че в Смолян се обработват терени с химия. 
Такова нещо, такова животно в Смолян не съм виждал. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Г-н Топов, ще се изказвате ли?  

ФИЛИП ТОПОВ: Значи колеги, моето отношение към почистването, сметосъбирането 

и ред други неща, които са обвързани с договорите на фирма „Титан“, „Титан Клинър“ 

и другите производни „Титани“, е ясно. Отрицателно е това мое отношение там, 

защото не се изпълняват неща. Сега тука ще кажа само нещичко, което мисля, че е 
важно за всички жители на град Смолян и общината. Отново тука бях внесъл питане 
относно така нареченото снегопочистване и прочие, и прочие. Нямам отговор на това 
питане. Може би ще получа по-нататък. Там съм питал и по какъв начин е сключен 

анекса, допълнението към договора с „Титан“ и така нататък. Колеги, интересното е 
друго. Всеки жител на общината сутрин, когато стане, вижда в какво състояние е 
личният му автомобил, в какво състояние са фактически площите около дома му и 

площите, които са в близост до пътните платна и тротоари и така нататък. В никакъв 
случай, колеги, това не е замърсяване, то е пепел. Върху колите не е от фините прахови 

частици. Вероятно причината за горенето на твърдите горивни материали – дърва и 

така нататък, имат принос, но точно тази пелена, която се стеле сутрин, говорим  при 

вятър, и се вижда ясно, че това е в резултат на развяване на пясъка по пътното платно, 

се получава това замърсяване. На територията на община Смолян в никакъв случай не 
трябва да се допуска опесъчаване, уважаеми колеги, за да намалим запрашаемостта. Не 
само, че не трябва да се допуска, но е прав г-н Хаджихристев, на територията на града 
трябва да се използват единствено химически вещества, които да бъдат дето се казва 
по-ефективни и по-чисти. Поради тези съображения, уважаеми колеги, наистина тука в 
този отчет има доста неверни неща, директно казвам. Прав е колегата, че ще се пишат 
едни и същи цифри. Прав е по отношение разсъждението и от това, че нямаме голяма 
полза от включване в експлоатация на сепариращата инсталация и разделното 
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събиране и прочие, и прочие. Просто да не бъдем голословни относно моето мнение, че 
голямото запрашаване се дължи на опесъчаването. Всички от вас, които са пътували 

насам към Общинският съвет, а и гражданите, които минават по всички улици, ще 
видят колко много чували в момента са наредени на тротоарите по пътното платно 

пълни с пясък. Сега не знам дали тази пясък е промита – да или не, това вече не е моя 
работа, но наистина прекомерно много се опесъчава, което води до допълнително 

запрашаване. В тази връзка аз този отчет няма да го подкрепя, уважаеми колеги. Не 
затова, че гласувам по принцип и на инат, а защото считам, че този годишен отчет не 
отговаря на заложената Програма за управление на отпадъците, забележете, още от 
2016-та с период 2020-та. Прави добро впечатление нещо, да не бъда абсолютно пък 

черноглед, че наскоро започнаха да се мият пътните платна с водоноски, което е 
похвално и е добре. Препоръката ми е да се ограничи до минимум опесъчаването за в 
бъдеще и да се мине наистина на химическо почистване, както е по договора с 
обслужващата фирма. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Да дам информация само за поставените въпроси. Още в 
средата на март сме възложили на почистващата фирма да почисти пясъка и да мие 
улиците на града. Направих среща и с директорката на Пътното с цел и те да си 

почистят улиците, които са в обсега на АПИ. И сега гледам, че почнаха. Тя изказа 
мнение, че до края на март са още в зимен период и трябва да почне април, за да 
почнат да чистят. Така че затова наистина е проблем в града и е хубаво да се мине към 

повече химия, въпреки, че цената ще е различна. Тука за фините прахови частици като 

говорим, най-голям дял в замърсяването дават отоплението с твърди горива. Затова 
всички знаете, че Смолян е един от осемте града, които спечелихме проект. Сега първи 

етап е написване на програма. В момента ще се възложи писане на програма и ще има 
9 600 000 лева за подмяна на котлите на твърдо гориво на котли на газ, на пелети, 

климатици. Така че смятам, че с тази стъпка, която ще бъде направена, ще е най-

големият пробив и тогава и зимата градът ще е чист, както лятото. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Г-н Кръстанов искаше, след това г-н Василев. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви, г-н председателю! Уважаеми г-н кмете, 
уважаеми колеги! Замърсяването на въздуха в нашият град е проблем. Проблемът не е 
от вчера, но забелязваме положителни тенденции. Аз ще почна с тях, преди да се 
изкажа по-критично по другите направления. Първо забелязваме, че градът се почиства 
и се измива. Това общо взето е един много добър пример, който тръгваме още през 
март месец да почистваме уличните платна от пясъка остатък от зимното поддържане и 

едновременно с това с големи водонски се прави измиване на улиците. Положителна 
тенденция. Забелязва се започване процес на изкърпване на дупките, които остават по 

уличните платна също през март и вече през този месец април, който тече сега. 
Едновременно с това си даваме сметка, че замърсяването, за което спомена и г-н кмета 
с фини прахови частици от горенето на твърдо гориво, който е основен, тука трябва да 
се знае, че именно в големият процент на факторите, които обуславят това 
замърсяване, стои горивната база. А замърсяването с прах от пътните платна, пътните 
улични платна от пясъка. Там не са съвсем фини праховите частици. Те отиват в една 
съвсем друга категория. Само да спомена, че са изключително вредни за двигателите с 
вътрешно горене, освен за децата и за възрастните хора с дихателни проблеми. Едно 

изследване на колегите показва, че през 5 хиляди километра пробег трябва да се 
подменят въздушните филтри на превозните средства. Това е максималният срок при 
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експлоатация пролетно време при тази запрашеност, която имаме в града. Иска ми се 
да отбележа още нещо. не може да не се премине през следващите години на друга 
система за поддържане на уличните платна и за това беше споменато. Но нямаме 
повече време да отлагаме. Вярно, че до сега може би под обработката с химия се има 
предвид натриевата сол, натриевият хлорид, който се хвърля. Не знам друг препарат 
дали се използва, но имам впечатление, че някои от наклонените улици в града се 
обработват системно със сол, почти без пясък или с много малко пясък. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Мисля, че се има друго предвид. 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Моля? Не вярвам да има друго предвид, г-н Киряков.  
ДАНЧО КИРЯКОВ: Мисля, че има друго предвид. Защото аз специално разбирам 

химия съвсем друг.. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Химия е и натриевият хлорид. Също е химия. Но дори да е 
само така, с всичките други последици върху околната среда, които има натриевата 
сол, при всички случаи това е далеч по-добрият вариант, защото той ни освобождава от 
едни големи, изключително големи количества не фин, а груб прах, който е силикоза. 
Който част от него има кварцов произход и е изключително вреден за децата и за 
възрастните хора, както казах. Значи ние трябва да търсим вече от следващият период 

една друга технология, с решително свиване на употребата, намаляване употребата на 
пясък, пък бил той и промит. Да не говорим за това, че не е промит. Иначе няма от 
къде да дойде този прах. Дори да е по-скъп. Но то в крайна сметка грижата за 
човешкото здраве наистина в един момент няма цена. Ние сме длъжни да го направим, 

заради бъдещото поколение и заради болните възрастни хора. Така че тук ни предстои 

много голяма работа. Изключително сериозна, изключително задълбочена. Не искам да 
подмина и ролята и мястото на пътните превозни средства с двигатели с вътрешно 

горене, които също имат своя дял. Общо взето в града се движи транспорт, който е на 
компресиран метан. Една голяма част от бензиновите автомобили са на компресиран 

пропан бутан. И така или иначе, при всички случаи ние, обаче забележете, още в нашия 
край не провеждаме никакъв контрол с пламъчни газоанализатори на изгорелите газове 
от дизеловите автомобили. И това трябва да се има предвид. И аз съм убеден, че в най-

скоро време и Общината ще трябва да стъпим на тази платформа, за да не може всеки 

пуши или не пуши дизеловият им автомобил или ако бензиновият харчи двигателно 

масло, да се движи по улиците абсолютно без да има обществото контрол върху този 

процес. Така че има смисъл този наш диалог, защото има смисъл това да гледаме тези 

проблеми на Годишният отчет, защото най-малкото ни насочва към онези фактори, 

върху които бихме могли да влияем и да въздействаме, за да подобрим като цяло 

качеството на атмосферният въздух в града. Благодаря! 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: В този ред на мисли бих само добавил, че и санирането на 
жилища е мярка за намаляне на фините прахови частици. Смолян сме едни от 
отличниците. Имаме над 60 блока санирани. Имаме готовност за почти 50 с готови 

документи. Да се надяваме, че ще има национална програма, защото санираните 
блокове все пак се намаля количеството на горени дърва. Така че и тази мярка, и 

мярката с подмяна на котлите смятам, че ще дадат голям ефект. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Г-н Василев, заповядайте! 
КОСТАДИН ВАСИЛЕВ: Уважаеми г-н председател, г-н кмет! Два въпроса. Първият 
въпрос, казахте, че ще има и сме включени в градовете за тази програма за новите ел. 

уреди и евентуално пелетни горелки. Ще можем ли този сезон да се включи Смолян в 
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тази нова програма? И евентуално, ако не може, кога ще бъде евентуалното включване 
на града ни? Аз мисля тука да направите една кампания, защото има такива въпроси от 
гражданите, а няма някакво разяснение кой може да кандидатства по тия проекти и 

евентуално кога ще почне да се приемат документи? 

(Михаил Генчев, от място: То още няма проект.) 

КОСТАДИН ВАСИЛЕВ: Как да няма проект? Кметът ще отговори. Вторият ми 

въпрос. Ще ви помоля улицата, която е централна, аз мисля, че АПИ я чисти, улица 
„Миньорска“, която излиза целият транспортен трафик на товарни автомобили и 

автобуси, да се включи в миенето, защото там минава целият трафик за Пампорово, за 
Девин и тази улица е много замърсена. Аз досега поне не помня тази улица да е мита. 
Така че ако може, да направим това. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: „Първи май“? 

КОСТАДИН ВАСИЛЕВ: Не, не. „Миньорска“. Която започва от таверната на Смолян 

към… 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Вчера съм бил там, да. 
КОСТАДИН ВАСИЛЕВ: Двата въпроса. Благодаря! 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Значи по първият въпрос. Програмата е на два етапа. Така бе 
направена. И всичко зависи от програмата. Ние пак сме, да кажа, да не се хваля, но от 
отличниците. Първи сключихме договор за самото проектиране и честно казано, не съм 

сигурен, че тази година ще се хване сезона. Но при всички положения най-късно 

догодина ще бъдат подменени. Това, което зависи от нас, го правим. Съкращаваме 
срокове, но така или иначе е направено на етапи и няма как да прескочим етап. За 
„Миньорска“, вчера съм бил там. Наистина иска метене и чистене, така че действаме и 

там.  

ДАНЧО КИРЯКОВ: Други мнения има ли? И въпроси. Ако няма, аз накрая да кажа 
нещо, защото като стане дума за „Титан“, почва да ме боли главата. Не може в 21-ви 

век да събираш пясъка на ръка. Три месеца ще го събират, два месеца ще изнасят 
чувалите и ще дойде време за следващо опесъчаване. Къде са тия машини, които 

Общината ги купи? За два дена, хайде за три денонощия целия град ще бъде пометен и 

няма да има пясък, и за още три дена ще се измие. За една седмица всичко ще стане. 
Срамота е, не знам г-н кмете. Упрекът ми не е към вас толкова, колкото към фирмата. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Съгласен съм, че е така. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Обаче не може в 21-ви век с метличката и с лопатката домашна да 
събират хора пясъка, който е хвърлян цяла зима. То е смешно! То да те е срам като 

дойдат чужденци в града! Пак се изложихме пред чужденците. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Едното не пречи на другото. Нека и с ръчичка, ама да има и 

хубава техника. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: С ръчичка, защото има кьошета, където няма как с машина. Но е 
срамота 21-ви век така да се работи. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Така е. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Те ги събират купчинките, след това месец не ги изнасят. То е 
срамота. 
(Михаил Генчев, от място: После като духне вятъра…) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Други мнения има ли? Ако няма, да прекратим разискванията. 
Който е „за“, моля да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 22, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 
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ДАНЧО КИРЯКОВ: 22 „за“, прекратяваме разискванията. Колеги, тука умувахме 
поименно или не. За да няма грешки, поименно гласуване. 
 

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

1. Анастас Караджов   – отсъства 
2. Ангел Безергянов    – „за“ 

3. Анита Чолакова   – „за“ 

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

6. Данчо Киряков    – „въздържал се“ 

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

17. Мариана Сивкова    – „за“ 

18. Мария Семерджиева    – „за“ 

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

21. Милен Пачелиев    – „въздържал се“ 

22. Михаил Генчев    – „въздържал се“ 

23. Петър Мирчев     – „за“ 

24. Салих Аршински    – „за“ 

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

27. Стоян Иванов     – „за“ 

28. Филип Топов     – „против“ 

29. Юлия Кисьова     – „за“ 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Моля, обявете резултата. 
(Мариана Иванова: 13 „за“, 3 „против“ и 7 „въздържали се“.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: С 13 гласа „за“, 3 „против“ и 7 „въздържали се“, решението 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. 24 и ал. 2 от 
ЗМСМА и чл. 79,  ал. 5 от Закона за опазване на околната среда, прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е:  

№ 1128 

 
         Предложеният проект за решение не се приема /чл. 27, ал. 4 от ЗМСМА/. 
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ПО ДВАДЕСЕТ И ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Награждаване на 

общински образователни институции по повод кръгли годишнини. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Следваща точка от дневният ред. Награждаване на общински 

образователни институции по повод кръгли годишнини. Г-н кмете, имате думата. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Описани са институциите в докладната, няма какво да добавя. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Имате думата, колеги. Г-н Кръстанов. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви, г-н председателю! Уважаеми г-н кмете, 
уважаеми колеги! Като активен участник в читалищната дейност и в една самодейност, 
която е високо ценена и в страната и в чужбина, аз приветствам подобно начинание и 

искам да отбележа, че няма да участвам в гласуването, тъй като съм пряко… 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: То другата е за читалищата. Тази не е за читалищата. Тука е 
още за детски градини… 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Това е за образователни институции. 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: А, за образователни. Ще участвам в гласуването. Благодаря! 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Други желаещи има ли? Ако няма, да прекратим разискванията. 
Който е „за“, моля да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 22, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: С 22 гласа „за“, прекратяваме разискванията. Гласуване, колеги. 

 

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

1. Анастас Караджов   – отсъства 
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     – отсъства 
16. Костадин Василев    – „за“ 

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

27. Стоян Иванов     – „за“ 

28. Филип Топов     – „за“ 

29. Юлия Кисьова     – „за“ 

 

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

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

решенията се приемат.  

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

 

Р Е Ш Е Н И Е:  

№ 1129 

 
1. Награждават се следните общински образователни институции: 

-ДГ „Изворче“ – с. Момчиловци, с парична награда от 500.00 /петстотин/лв. по 

повод нейната 55-годишнина; 
-ДГ „Радост” – Смолян, с парична награда от 500.00 /петстотин/ лв. повод 

нейната 70- годишнина; 
-ОУ „Иван Вазов”– гр. Смолян, с парична награда от 500.00 /петстотин/ лв. по 

повод неговата 40-годишнина; 
         -ОУ „Стою Шишков“ – с. Търън, с парична награда от 500.00 /петстотин/ лв. по 

повод неговата 95-годишнина; 
         -ОУ „Св. св. Кирил и Методий” – с. Смилян, с парична награда от 1 000 /хиляда/ 
лв. по повод неговата 100-годишнина; 
         -ОУ „Св. св. Кирил и Методий” – с. Момчиловци, с парична награда от 1 000 

/хиляда/   лв. по повод 180 години просветно дело и училище в село Момчиловци. 

          2. Наградите да бъдат обявени на официалното честване на кръглите 
годишнини на наградените по т. 1 образователни институции. 

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Награждаване на 

читалища по повод кръгли годишнини. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Следваща докладна. Награждаване на читалища. Г-н кмете? 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Няма какво да добавя. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Няма какво да добави. Г-н Кръстанов? 

(Димитър Кръстанов, от място: Не участвам в гласуването.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Не участва в гласуването. Други мнения, колеги? Изказвания? Г-н 

Василев, заповядайте! 
КОСТАДИН ВАСИЛЕВ: Г-н председател, предлагам наградата на „101 каба гайди“ – 

Смолян, да бъде увеличена от 200 на 400 лева. 



Протокол № 50/28.03.2019 г. – 04.04.2019 г. 

  

99 

 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Приемам предложението. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Вносителят приема предложението. Други предложения?  

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Няма. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Ако няма, предлагам да прекратим разискванията. Който е „за“, 

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

ДАНЧО КИРЯКОВ: 21 „за“, прекратяваме разискванията. 
 

Поименно гласуване на проекта за решение по т. 26 от дневния ред: 
 

1. Анастас Караджов   – отсъства 
2. Ангел Безергянов    – „за“ 

3. Анита Чолакова   – „за“ 

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

6. Данчо Киряков    – „за“ 

7. Димитър Кръстанов    – не участва в гласуването 

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    – „за“ 

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    – „за“ 

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

27. Стоян Иванов     – отсъства 
28. Филип Топов     – отсъства 
29. Юлия Кисьова     – „за“ 

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

ДАНЧО КИРЯКОВ: С 21 „за“, без „против“ и „въздържали се“, докладната записка се 
приема и нейните решения. 
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Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на Кмета на Община 
Смолян – НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ, на основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация, прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е:  

№ 1130 

 
1. Награждава следните читалища: 
Народно читалище „Развитие-1919 – с. Левочево, по повод честване 100 години 

от основаването му, с парична награда в размер на 1000,00 лв. /хиляда лева/. 
Народно читалище „Съзнание-1929“- с. Гела, по повод честване 90 години от 

основаването му, с парична награда в размер на 500,00 лв. /петстотин лева/. 
Народно читалище „Братан Шукеров-1959“- с. Кошница, по повод честване 60 

години от основаването му, с парична награда в размер на 500,00 лв. /петстотин лева/. 
Народно читалище „Орфееви гори-1870“ – гр. Смолян, кв. Райково по повод 

100 години от основаването на Първи Среднородопски театър „Изгрев“, с парична награда 
в размер на 1000,00 лв. /хиляда лева/. 

2. Награждава следните формации:  

Клуб „Хоро“ при НЧ „Орфееви гори – 1870“ – кв. Райково по повод  15 години 

от основаването му, с парична награда от 200 лв. /двеста лева/. 
„101 каба гайди“ при НЧ „Христо Ботев-1871“ – гр. Смолян  по повод  15 

години от основаването му, с парична награда от 400 лв. /четиристотин лева/. 
Музикална школа „Стефан Бончев“ при НЧ „Христо Ботев-1871“ – гр. Смолян  

по повод  65 години от основаването му, с парична награда от 200 лв. /двеста лева/. 
3. Наградите да бъдат обявени на официалното честване на годишнините на 

посочените в т.1 и т.2 народни читалища и формации към тях. 

 

 

ПО ДВАДЕСЕТ И СЕДМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Годишна програма за 

развитие на читалищната дейност в община Смолян. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Следваща докладна записка, колеги. Годишна програма за 
развитие на читалищната дейност в община Смолян. Г-н кмете? 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: През 2019 година. Няма какво да добавя. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Да, през 2019 година. Няма какво да добави вносителят. Имате 
думата, колеги. Не виждам желаещи. Предлагам да прекратим разискванията. Който е 
„за“, моля да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 20, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Поименно гласуване отново. 

 

Поименно гласуване на проекта за решение по т. 27 от дневния ред: 
 

1. Анастас Караджов   – отсъства 
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     – „за“ 

14. Кирил Хаджихристев   – „за“ 

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

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    – „за“ 

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

27. Стоян Иванов     – отсъства 
28. Филип Топов     – „за“ 

29. Юлия Кисьова     – „за“ 

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

ДАНЧО КИРЯКОВ: С 23 „за“, без „против“ и „въздържали се“, приема се Годишната 
програма на читалищата. 
 

Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на Кмета на Община 
Смолян – НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ, на основание чл. 26а ал.2 от Закона за 
народните читалища и чл. 21, ал. 1, т. 12 и ал. 2 от ЗМСМА, прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е:  

№ 1131 

 

1. Приема Годишна програма за развитие на читалищната дейност в община 
Смолян, през 2019 година. 

2. Приема разпределение на субсидиите за читалищна дейност в община Смолян за 
2019 г. 

3. Финансирането на Годишната програма за развитие на читалищната дейност в 
община Смолян, през 2019 година да бъде в рамките на размера на 
разпределената държавна субсидия от бюджета за 2019 година. 
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4. Упълномощава Кмета на Общината да подпише договор с всяко читалище в 
община Смолян за изпълнение на Годишната програма за развитие на 
читалищната дейност през 2019 година. 

 

Приложения:  

       Приложение № 1 – Годишна програма за развитие на читалищната дейност в 
община Смолян, през 2019 година. 
       Приложение № 2 – Приема разпределението на субсидията за читалищна дейност в 
община Смолян за 2019 година. 

 

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ОСМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Определяне състав на 

Обществен съвет по социално подпомагане в Община Смолян. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Следваща докладна записка. Определяне на състав на Обществен 

съвет социално подпомагане в Общината. Г-н кмете, имате думата. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Няма какво да добавя. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Няма какво да добави. Имате думата, колеги, за предложения и 

изказвания. Не виждам желаещи. предлагам да прекратим разискванията. Който е „за“, 

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

ДАНЧО КИРЯКОВ: Поименно гласуване. 
 

Поименно гласуване на проекта за решение по т. 28 от дневния ред: 
 

1. Анастас Караджов   – отсъства 
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     – отсъства 
16. Костадин Василев    – „за“ 

17. Мариана Сивкова    – „за“ 

18. Мария Семерджиева    – „за“ 

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

22. Михаил Генчев    – „за“ 

23. Петър Мирчев     – „за“ 

24. Салих Аршински    – „за“ 

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

27. Стоян Иванов     – отсъства 
28. Филип Топов     – „за“ 

29. Юлия Кисьова     – „за“ 

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

ДАНЧО КИРЯКОВ: С 23 „за“, без „против“ и „въздържали се“, се приемат решенията 
на 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, чл. 35 от Закона за социално подпомагане и чл. 52 от Правилника за прилагане 
на Закона за социално подпомагане, прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е:  

№ 1132 

 
1. Определя Обществен съвет по социално подпомагане в Община Смолян в 

състав: 
Председател:  Момчил Николов Николов – Секретар на Община Смолян 

 

Членове:  

 

1. Мария Василева Семерджиева – Председател на Комисията по здравеопазване, 
социални дейности, образование, култура, вероизповедания, младежта и спорта. 

2. Петя Илиева Пампорова -  Директор на Регионална Дирекция „Социално 

подпомагане“ - Смолян 

3. Петранка Иванова Тозева – Социален работник в отдел „Индивидуална 
оценка на хора с увреждания и социални услуги“ в Дирекция „Социално подпомагане“ 

– гр. Смолян 

4. Мария Тодорова Делева – Секретар на Областния съвет на БЧК-Смолян 

5. Татяна Димитрова Костадинова –  Мл. експерт в Общинска администрация 
6. Захаринка Милева Славчева – Председател на УС на Съюза на 

инвалидите – Смолян 

2. Отменя свое Решение № 299 от 18.11.2016 г. взето на заседание, проведено на 
18.11.2018 г., протокол № 18. 

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ДЕВЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Междинна оценка на 

Общински план за развитие на Община Смолян 2014-2020 г. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
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ДАНЧО КИРЯКОВ: Следваща докладна. Междинна оценка на Общински план за 
развитие на Община Смолян. Г-н кмете? 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Съгласно изискванията на нормативната уредба, общинските 
планове за развитие подлежат на междинна и последваща оценка. Тука става въпрос за 
междинна оценка, която е предоставена, състоянието в момента. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Имате думата, колеги. Не виждам желаещи. Предлагам да 
прекратим разискванията. Който е „за“, моля да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 23, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: С 23 „за“ прекратяваме разискванията. Явно гласуване, колеги. 

Който е „за“ приемане на решенията в докладната записка, моля да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 14, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 6. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: С 14 гласа „за“, 6 „въздържали се“ и без „против“, докладната 
записка не се приема. 
(От залата: Планът?) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Това не е плана. Това е междинна оценка на Общински план за 
развитие. 
(Ангел Безергянов, от място: Оспорване на гласуването, г-н Киряков. Ако може да се 

прегласува точката.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Оспорва се гласуването. Който е „за“ приемане на решенията в 
докладната записка…. 

(От залата: Междинна оценка…) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Който е „за“ приемане на решенията в докладната записка, моля 
да гласува. 
(Мариана Иванова: 13 „за“, 2 „против“, 4 „въздържали се“.) 

ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 13, „ПРОТИВ“ – 2, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 4. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: С 13 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. 21, ал. 1, т.12 от Закона 
за местното самоуправление и местната администрация, чл. 33, ал.1 от Закона за 
регионалното развитие и чл. 42 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното 

развитие, прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е:  

№ 1133 

 

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

 

 

ПО ТРИДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Продажба на Урегулиран 

поземлен имот Х – Училище, кв. 41 по плана на с. Кутела, община Смолян, ведно 

с масивна триетажна 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 публичен 

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

 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Следваща докладна записка. Продажба на поземлен имот в село 

Кутела.  
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Няма какво да добавя. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Имате думата. Няма какво да добави г-н кмета. Имате думата, 
колеги. Г-н Сабрутев, заповядайте! 
СТЕФАН САБРУТЕВ: В тази докладна виждам няколко цифри. Първо виждам, че 
кметът на Кутела е тука. Хубаво е да чуем мнението му. Най-вероятно в селото се 
дискутирали нещата. Нямам представа в какво състояние е сградата. Само едни сметки, 

които направих, вие, г-н кмете, предлагате да продадем земята на училището за 2,80 лв. 
на квадрат, което за мен е обидно ниска цена. И 33 лева, ако не ме лъже паметта, 
застроена площ на училището. Това предлагате. За мен тази оценка е изключително 

ниска и най-вероятно няма да подкрепим докладната. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Г-н Сабрутев, да, предлагам в докладната, но тези оценки са 
изготвени от правоспособен оценител. Не съм специалист и не мога да си измисля сам 

оценка. Пак спираме до там. Значи това е първоначална цена. Ще бъде продавано на 
търг и конкурс. Тоест ще си намери точната цена като е атрактивна оценката, ще се 
появят много купувачи. Както казахте, тука е и кметът на Кутела, нека и той да вземе 
отношение. По-важното е дали въобще на тази цена общо – 48 300 лева без ДДС, някой 

ще вземе тази сграда да я ремонтира. Така преди 7 години ставаше въпрос за 
училището в Белев дол. Само че тогава не вие, а Гавазов стана и каза, че това е ниска 
цена, че е така. Ето, в момента го няма, паднало е. Тогава пък ставаше въпрос за 5 000 

лева, до колкото си спомням. Вече го няма и не струва и 5 000 лева. Този, който е имал 

намерение да прави там някакъв цех и него го няма, той е отишъл другаде. Та не мога 
аз да коментирам оценката, защото аз лично няма да се явя на този търг, даже да беше 
и на половината. Така че затова има конкурс и търг. Той ще определи истинската цена. 
Не мога да коментирам като не съм специалист дали е обидна. Ако се яви купувач, 

значи все пак е нормална, но ако не се яви купувач, ще излезе, че е надценено. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Г-н Журналов, заповядайте! 
МИЛЕН ЖУРНАЛОВ: Г-н кмете, г-н председател, колеги и кметове! Относно 

докладната за Кутела, аз смятам, че тя е добра докладна и би следвало да я приемем, 

тъй като такива сгради на много места се рушат. Лично аз съм свидетел още 2017 

година имахме сигнали, че има паднали комини на училището и дори искаха от нас 
помощ, за да бъдат възстановявани. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Падне ли комина… 

МИЛЕН ЖУРНАЛОВ: Да. Има проблеми с тези сгради. Освен това вие знаете Кутела 
къде се намира. Селото е отдалечено, хората напускат поради липса на работа и така 
нататък. Останали са повече възрастни хора. Ако има някакво инвестиционно 

намерение, което ще отвори там вероятно някакви работни места, това като цяло е 
добре. Затова ние ще подкрепим докладната. Благодаря ви! 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Г-н кмете? Кметът на Кутела има думата. Да кажете в какво 

състояние е сградата. Мисля, че това питаше г-н Сабрутев, не разбрах точно. 

ЕМИЛ СТОЯНОВ – кмет на с. Кутела: Добър ден и от мен на всички! Сградата бих 

казал, особено покрива е трагичен. Едни керемиди не знам какво производство са, 
всичкото е люспи. Течове, паркетът вече се надигнал половин метър на места. Вратите 
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на много стаи не се отварят, мазилката пада. Моето мнение е да се продава, стига да 
има купувач. И разбира се, не само да я закупи и да продължава да се руши, а да 
подпише някакъв договор с някакво задължение за няколко години да я оправи или 

нещо да предприеме. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Тази работа е ясна. Щом я купи, той ако даде 50 000 лева, няма да 
ги хвърля на боклука. Други мнения? Ако няма, да прекратим разискванията. Който е 
„за“, моля да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 23, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Прекратяваме разискванията с 23 „за“. Поименно гласуване. 
 

Поименно гласуване на проекта за решение по т. 30 от дневния ред: 
 

1. Анастас Караджов   – отсъства 
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   – отсъства 
15. Коста Начев     – отсъства 
16. Костадин Василев    – „за“ 

17. Мариана Сивкова    – „за“ 

18. Мария Семерджиева    – „за“ 

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

21. Милен Пачелиев    – „въздържал се“ 

22. Михаил Генчев    – „против“ 

23. Петър Мирчев     – „за“ 

24. Салих Аршински    – „за“ 

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

27. Стоян Иванов     – „за“ 

28. Филип Топов     – „за“ 

29. Юлия Кисьова     – „за“ 

 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Моля, обявете резултата. 
(Мариана Иванова: 20 „за“, 2 „против“ и 1 „въздържали се“.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: С 20 „за“, 3 „против“ и 1„въздържали се“, докладната записка и 

решенията се приемат. 
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              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, прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е:  

№1134 

 

1. Приема справедлива пазарна стойност на Урегулиран поземлен имот  

Х- Училище с площ 2056 кв.м. (две хиляди петдесет и шест кв.м.), кв. 41 по 

плана на с. Кутела, община Смолян, ведно с триетажна масивна сграда със 
застроена площ 421 кв.м. (четиристотин двадесет и един кв.м.), при граници на 
имота: улична регулация между о.т. №361 и о.т. 362, УПИ Х-208, УПИ ХII-228, 

УПИ XIV-226 и УПИ VII -Детска градина, съгласно скица №7/11.08.2010г., 
заверена под №37/20.03.2019г. на Община Смолян, актуван с Акт за частна 
общинска собственост №1542/28.10.2010г., вписан в Служба по вписванията под 

№81, том VI, н. д. №1114, вх. рег. 1680/29.10.2010г., като първоначална цена на 
публичния търг с тайно наддаване в размер на 48 300 лева (четиридесет и осем 

хиляди и триста лева), без ДДС, в т.ч. земя – 5 760 лева (пет хиляди 

седемстотин и шестдесет), без ДДС и сграда - 42 540 лева (четиридесет и две 

хиляди петстотин и четиридесет) лева. 

 

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

 

3. Упълномощава Кмета на Община Смолян да извърши всички 

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

 

ПО ТРИДЕСЕТ И ПЪРВА 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. Промяна на общинска транспортна схема за 
обслужване на населението. Г-н кмете, имате думата. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Със Заповед от 11 януари 2019 година е назначена комисия 
със задача да обсъди промени  по маршрутните разписания по утвърдената 
транспортна схема. Обсъдените промени са съобразени с релефа на града, взети са под 

внимание всички особености на транспортно-комуникационната структура. Наред с 
това се прави анализ и се отчетоха демографските тенденции и подобрената 
организация на транспорта на учениците в общината. Силно редуцираният 
пътникопоток е друга предпоставка, която налага въвеждането в действие на новите 
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маршрутни разписания. Комисията проведе разговори с транспортните фирми. 

Наистина е сложно положението, тъй като намаля пътникопотока. Вярно, колите 
стават повече, хората обаче и те намалят. Така че предлагам на вашето внимание 
решение за промяна на транспортните схеми. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Имате думата, колеги. Заповядайте, г-н Генчев. Докладните са 
няколко. 

МИХАИЛ ГЕНЧЕВ: Въпрос имам към вносителят. За коя транспортна схема става 
въпрос и от кога е транспортната схема на Община Смолян? Това е най-трайното 

явление, което е наследено в Община Смолян. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Така е. Вярно, че транспортната схема е от доста време. 2013-

та… 

МИХАИЛ ГЕНЧЕВ: Не, от времето на Данчо Киряков. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Рано или късно ще има и нов конкурс. Там вече по новите 
изисквания ще трябва, ето и г-н Кръстанов знае, какви ще бъдат изискванията към 

автобусите. Силно се притеснявам, че няма да има. И сега са в тежко състояние 
превозвачите. Всяка община е специфична, Смолянска община още повече. Много 

населени места, с малко жители, с малко пътуващи. И това в бъдеще ще бъде проблем 

за общественият транспорт. При всички положения ще се случи. Неизбежно, променят 
се нещата, но за сега е така. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Заповядайте, г-н Кръстанов! Само да кажа, тази точка в дневният 
ред 31, касае градските линии в град Смолян. Нали? За вас, г-н Генчев го правя 
уточнението само. Заповядайте, г-н Кръстанов. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви, г-н председателю! Уважаеми г-н кмете, 
уважаеми колеги! Силно съм раздвоен и ще го повторя пак, както казва Захари Стоянов 
във „Записки по българските въстания“ – „Отче, ние сме в умствена теснота“. И аз 
изпадам в умствена теснота. Транспортната схема на Смолян е такъв възел, който е 10-

та, 13-та, но и преди това. Конкурсът е игран доста по-отдавна. Даже на мен ми е 
трудно да кажа, но при всички случаи … 

ДАНЧО КИРЯКОВ: 2001-ва е игран конкурса.  
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: 2001-ва е игран конкурса. След това са правени промени на 
разписанията по отделните линии. В качеството си на областен управител, мисля че 
три пъти аз удължавах. Разбирахме се, ставаше дума за това да не се прекъсне 
транспортното обслужване, важна и решителна стъпка и така нататък. Но не може да 
продължава така. Трябва да се намери начин да се разработи въпросът не само защото 

нормативните изисквания са такива, а защото се налага да се въведат качествени 

промени в транспортното обслужване. И много ми е трудно, но това са нови 

разписания реално. Има определени бележки. Аз искам да чуя обаче по отношение на 
това как е проучено общественото мнение от гледна точка на това, че ще разредим 

линиите през лятото и остават особено за някои от курсовете, в доста така 
продължителен период без автобуси. Да не чета сега конкретно къде, знае се кои. И как 
е проучено общественото мнение и реакцията на населението? И по принцип много 

силно ли е настояването на транспортните фирми, защото те имат трудности по 

отношение и на някои пътувания, които са субсидирани от държавата според 

изискванията на отделните нормативни актове за намалени пътувания и въобще ще 
предизвикаме ли с тази промяна, като говорим само за градските, отделно ще се изкажа 
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после за крайградските линии, ще предизвикаме ли напрежение? Имаме ли очаквания, 
че може да възникне напрежение? Благодаря! 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: В интерес на истината, преди всичко тия решения, и преди е 
имало лятно разписание, когато е разредено, преди всичко са в услуга на 
транспортните фирми, защото много трудно оцеляват те. Сега имаше една подписка 
примерно от „Трандевица“, че не искат. Въпросът е, че тука не е моето желание, ако ще 
и през 5 минути да пътуват. Но по-скоро търсим баланса, за да го има въобще 
транспорта и да оцелеят фирмите на този етап. Така че може би ако питаме хората, ще 
искат много по-често да бъдат линиите, но това е добро решение. И преди е имало 

лятно и зимно разписание и смятам, че 9 минути, основното, което коментираме, е 
нормално. Винаги може да се желае още, но пак казвам, притесненията ми са, че в 
бъдеще, когато се опре до нов конкурс, не знам дали ще има фирма, която да отговори 

на съвременните изисквания там за Евро 6 и така нататък. Защото това са доста големи 

инвестиции, които не отговарят и на приходите, които имат фирмите. Тука смея да 
твърдя, че особено държавната субсидия и общинската, за сега се постига някакъв 
труден баланс, но бъдещето според мен не е розово в това отношение. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Г-н Хаджихристев? Заповядайте! 
КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: Аз ще направя едно предложение. Четирите точки, които 

касаят транспортната схема, да бъдат оттеглени. И защо ще се мотивирам. Аз мисля, че 
не е необходимо само да вземем предвид транспортните фирми, какви са техните 
изисквания. И следващото, което е. Трябва да се направи един задълбочен анализ на 
пътникопотока. Преди повече от 2 години и половина, беше проведена една среща в 
248 зала в Общината, в присъствието на г-н Мелемов и г-н Захариев с представители 

на големите фирми в Смолян. Там точно такива въпроси се поставиха. След туй 

излезна с решение това събрание, фирмите да предоставят началните часове на техните 
смени или как работят, кога се сменят, за да може да съобрази общественият 
транспорт. Сега кметът казва да, увеличават се пътуванията с коли. Но понеже и аз 
работя в такава фирма, ще ви кажа какво казват хората. Как да дойдем на работа без 
коли, когато ние нямаме обществен транспорт, който да ни докара да започнем 

смяната? И още тогава беше заложено, че първа кола от Устово вместо да тръгва от 
„Синдиката“, да тръгва от блоковете „Трандевица“. 2 години и половина абсолютно 

никакви промени. Виждам пак, че пак първа кола си тръгва от „Синдиката“. Също така 
виждам грешки в началните часове на градските линии. За извънградските, искам да 
разбера Общинска администрация след като предлагат тези промени, те говорили ли са 
с населението и с кметовете на тези населени места? Защото се оказва някъде, че 
въпреки, че имаме намален пътникопоток, имаме почти дублиране на линии, които са 
преминаващи. Едната е преминаваща, другата е тръгваща. И за мен трябва да се 
направи широко обществено обсъждане в населените места, където се правят 
промените. Отново да се събере бизнеса, да каже какви са смените, как пътуват 
техните работници, да се открият нови линии, се предложи тогава на това събиране. И 

тогава да пристъпим към гласуване и да вземем решение. Отделен е въпросът, че 
транспортната схема, аз не я виждам, от толкова години тя съществува, някакви през 6 

месеца се удължават срокове, някакво изкуствено дишане се прави. По-скоро ако се 
направи по-добър анализ на градските и извънградските линии, да се прави нова 
транспортна схема. 
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НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Ще дам думата на г-жа Коровска, която се занимава с това. 
Само искам да кажа, че ние анализ направихме много подробен. И 2013-та между 

другото транспортната схема падна, защото беше обжалвана от кметицата на 
Момчиловци – Никова. Така че ако питаме кметовете на селата и хората, пак казвам, те 
ще искат и през 5 минути да тръгват автобусите. Тука въпросът е на баланс. Ние не 
защитаваме интересите на транспортните фирми по никакъв начин. Въпросът е, че ако 

няма баланс и с тях, просто няма да има автобуси. Още повече една от най-големите 
фирми, която е, беше подала заявление, че иска да се откаже от много селски линии. И 

ако тя не ги изпълнява… При всички положения те не са печеливши и няма кой да ги 

изпълни иначе. Така че тука не е въпросът само да е доволен кметът на селото, 

въпросът е да се случи. Да има въобще кой да изпълнява. Заповядай, г-жа Коровска да 
отговориш на въпросите. 
(Филип Топов, от място /иска думата.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Заповядайте! 
ФИЛИП ТОПОВ: Изказване, г-н председател. Г-жа Кьоровска, която страшно много 

уважавам… 

(Петя Коровска – гл. експерт в Дирекция „Устройство на територията“, от място: 

Коровска.) 

ФИЛИП ТОПОВ: Коровска. Ще ти купим една риза или рокля. Просто тя е специалист, 
да има предвид и моите неща, които ги развивам като становище. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Да, разбира се. 
ФИЛИП ТОПОВ: Още повече, приоритет според мен, трябва да се дава думата на 
общинските съветници, след това на зам.-кметовете. Не че ги подценявам, разбирате 
ли, но да чуят нас. Сега по отношение на тази транспортна схема, уважаеми колеги, те 
са няколко докладни записки. Абсолютно наложително е те да бъдат отложени. Първо, 

по отношение на това, че наистина не е взето становището на обществеността. Тези 

предложения не са съобразени с настъпилите действителни изменения от 2010-та 
година, колеги. Обърнете внимание. Сегашната транспортна схема е утвърдена с 
Решение № 424 от 21 април 2010 година. Сега в момента се предлагат едни 

„козметични“ в кавички промени. След тези козметични промени обаче ние навлизаме 
в една колизия по отношение на предвидената в нормативните актове процедура как да 
станат тези неща. Да не губя времето на хората и на общинските съветници, само ще 
маркирам. Който има желание, да запише тези текстове. Не е трудно да се намерят, да 
се прочетат и да знаят хората, които имат интерес от тази процедура, да направят 
сравнение с това, което пише в нормативните актове. Първият акт, това е Наредба № 2 

от 2002 година. Тя е допълнена и изменена с едни допълнителни изменения от 10 юни 

2011 година. Г-н кмета винаги, когато взема думата, излиза. Той затова внася такива, 
как да кажа, докладни записки с неизяснени достатъчно дето се казва и съдържание, и 

правни основания, нищо. Той ще ги коригира. Та така, колеги. За гражданите. Наредба 
№ 2, която е поместена в Държавен вестник бр. 44 от 10 юни 2011 година, и там 

обърнете внимание, колеги, които ще гласувате евентуално тази козметична промяна, 
на чл. 5, чл. 6, ал. 2, т. 1 и 2, на чл. 8, ал. 1 и ал. 4. Другият нормативен акт, това е 
Законът за обществените поръчки. По-нататък има един специализиран закон, това е 
Законът за автомобилният транспорт, чл. 19. И спирам по отношение на правните 
основания, които следваше да бъдат посочени и спазени. Уважаеми колеги, ние сме 
изправени наистина п ред необходимостта да приемем тотално нова транспортна 
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схема, да приемем нова транспортна схема на база на възникналите изменения и 

необходимости. В момента и по четирите докладни записки се предлага една промяна 
на транспортната схема и там вече спирам конкретно по отношение на самата 
процедура. Записано е в докладната записка, че на 11.01.2019 година кметът е назначил 

комисия и тази комисия така е по закон, трябва да изготви предложение до нас да 
утвърдим съответните промени. Не ни интересува кои са в комисията. Вероятно са 
добри специалисти. За нас като общински съветници е важно, уважаеми колеги, да 
разберем какво е записала тази комисия в своя протокол от заседанието си и какво ни 

предлага да вземем като решение. Какви са конкретните промени, които ни предлагат 
да се изменят в съществуващата, пак подчертавам, утвърдена, приета транспортна 
схема от 2010 година. 
(Михаил Генчев, от място: 2001-ва.) 

ФИЛИП ТОПОВ: Значи аз говоря за 2010-та. Има едно такова решение, където… 

Извинявайте, актуална е тази от 2010-та. По отношение на тази транспортна схема, 
трябва да има конкретика относно маршрутите, промените в съответните автобусни 

линии, дължина, пътикопоток, разписание, брой на курсове, брой на автобуси и така 
нататък, и така нататък. С две думи, да ни посочат едно към едно „било е в 
транспортната схема така, предлагаме да стане така“. Затова, г-н председател, наистина 
мисля, че е по-разумно да продължат фирмите, които изпълняват разписанията. Тука в 
момента говоря единствено само за общинската транспортна схема. Не 
междуградските и националната. Защо това е така? Защото задължително трябва да се 
вземе становището на хората от съответните населени места, говоря конкретно за 
съответните села. Г-н кметът каза, че имаше обжалване на част от транспортната схема 
от бившата кметица на Момчиловци и за момент това наше решение беше отменено. 

Правилно г-жа Никова обжалва това наше решение и правилно Съда го отмени. Защото 

ние не бяхме взели становището на живущите хора какво е необходимо. Завършвам, г-
н председател. Г-н Василев, г-н Генчев, интересно е това, което ще предложа след 

малко. Когато решим да гласуваме, трябва да сме наясно какво се прави с това наше 
решение. Какво постигат хората с това наше решение? Дали това решение е в интерес 
на хората или в интерес на транспортните фирми? Сега и на мен, ако съм на загуба по 

отношение изпълнение на примерно някакви селски линии, естествено е да търся 
някаква корекция. Но не може да бъдат само печеливши линии. Трябва да има и 

някаква, която е малко по-губеща. Ние не сме наясно, колеги, какво ще бъде 
въздействието, ако ние в момента гласуваме тези промени. В тази връзка аз бях пуснал 

и едно поредно питане. И аз не вярвам тази докладна записка, не вярвам тази докладна 
записка да е внесена на база на това мое питане, но все пак. Ние трябва да знаем колко 

са обслужващите транспортни фирми – две, три? При какви условия те са сключили 

тези договори? За какъв период са сключени тези договори? И евентуално дали тези 

договори са просрочени? Но това е вече съвсем другата, дето се казва позиция. След 

като вече сме утвърдили, приели нова транспортна схема, да търсим решение  на този 

въпрос за реалното й изпълнение. Абсолютно съм съгласен с направените предложения 
тука да се търси по-голяма обществена разгласа на тази транспортна схема. Нищо няма 
да се случи, уважаеми колеги, ако днес не приемем тази транспортна схема. Има 
достатъчно време тези въпроси да бъдат добре обсъдени, да бъде взето мнението на 
хората, които ползват нуждите от тези линии и да търсим дето се казва не 
икономическият ефект за обслужващите транспортни фирми, а да бъдем в полза на 
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хората, които използват тези придобивки. Подкрепям предложението на г-н 

Хаджихристев за отлагане на тези няколко докладни записки и да не бъда дето се вика 
досаден, нищо няма да промени, ако сегашното състояние, статуквото модерен израз, 
продължи още един-два месеца. Знам какви ще са възраженията. Ама имаше там нещо 

по Съда, обжалване… От 2014 година е това обжалване, и завършвам, ние сме вече 
2019-та. Отново бездействие, г-н председател. Затова аз лично моля колегите, да 
подкрепят това предложение за отлагане. Което е най-доброто. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Благодаря! Свърши времето отдавна вашето за изказване. Аз само 

ще ви кажа, че сроковете на договорите са изтекли от преди 13 години. И ще ви 

напомня, г-н Топов, че преди 8 години аз предложих да дам разработка на нова 
транспортна схема с конкурсни условия, всичко. Щяхте да ги давате вие, отказах се аз 
тогава, защото вие проявихте желание. Ама 8 години си минаха. Искам да ви кажа едно 

нещо преди г-жа Коровска, защото не виждам други желаещи, да им дам думата. 
Когато станах кмет на времето, 99-та година, един от бившите кметове на Смолян 

знаете ли какво ми каза? „Един кмет на Смолян може да си отиде от тази длъжност по 

две причини. Едната е покривите на общинските сгради и другата е транспорта на 
хората“. Затова ви казвам, че този баланс, за който говори Мелемов е изключително 

важен, защото при някакви други значителни, как да се изразя, значителни стремежи за 
прекалена социалност на транспортната схема, рискуваме да не се яви никой на 
конкурса. А този риск, за който аз ви говоря, съществува още 2001-ва година, когато аз 
провеждах конкурса. И тогава съм се страхувал дали ще има достатъчно желаещи. А те 
желаещите се оказаха, че бяха точно толкова, колкото да се запълнят линиите и тогава 
общинската фирма „Рожен Експрес“ я нагърбихме с отговорностите и тежненията да 
обслужват почти, не всички, но почти всички губещи линии. Но сега това дали ще 
предизвика в кавички „интерес“ на някои фирми да обслужват и тези линии, 

независимо от това, може да е поставено в конкурсните условия разбира се, но дали ще 
има толкова желаещи, аз съм леко притеснен, ако залитнем в другата посока. Г-жо 

Коровска, заповядайте! И заедно с това, изискванията спрямо 2001-ва година са 
колосално по-големи в сравнение с тогава. Говоря за транспортните средства, за 
всичко, което касае един автобус, който да обслужва градска или междуградска мрежа. 
Заповядайте!  
(Михаил Генчев, от място: Може ли да разрешите от място?) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Да.  
(Михаил Генчев, от място: Искам да кажа, че информирам, че 2010 година е 

актуализирана и проведен конкурс, търг и всичко, с класиране и всичко. Под жесток 

натиск от тогавашната група на ГЕРБ и провокиране обжалване на транспортната 

схема 2010 година, готова, произведена, с класация и всичко. Обжалва се 

транспортната схема и се…) 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Само едно нещо да добавя. Защото почнахте да връщате  
нещата. 2012-та „Рожен Експрес“ ни осъди към 800 хиляди лева. За неплащано 

пътуване на пенсионерите от 2003-та година. Чакаха да дойде 2012-та и ни осъдиха. 
Спомням си, 800 000 лева.  
(Димитър Кръстанов, от място: Не само те.) 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Да. Там да не говоря и „Светлина“, „Лайтинг“.. Сега говорим 

за транспорта. Значи аз там ви казвам, давам безплатно да пътуват пенсионерите, ама 
не го плащам. И след 10 години да го плати друг.  
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ДАНЧО КИРЯКОВ: Реплика на г-н Топов. То дуплика може. 
ФИЛИП ТОПОВ: Реплика на г-н Генчев. Той кметът не ме чу какво говорих. Колеги, 

искам правилно да бъда разбран. В никакъв случай не съм дето се казва задна лява 
гума, но държа нещата да бъдат спазени, както са в нормативните актове. Ние първо, 

уважаеми дами и господа общински съветници, трябва да променим цялата 
транспортна схема, говоря за общинската транспортна схема, съгласно новите условия. 
Чак след като направим тази нова транспортна схема, говорим със съответните 
маршрути, със съответните разписания, със съответните неща, чак тогава идват 
конкурсите. Ние ако възлагаме конкурси по старата транспортна схема, резултатът ще 
бъде пак не добър.  

ДАНЧО КИРЯКОВ: Заповядайте! 
ПЕТЯ КОРОВСКА: Здравейте и от мен! Във връзка с постъпилите изказвания. 
Благодаря на г-н Киряков за разбирането и за пълнотата, която внесе в залата на 
Общинският съвет относно състоянието на схемата. За г-н Топов. Приоритет на 
Общинският съвет е да разглежда и приема всичко, което касае общинската 
транспортна схема. А това е градската транспортна схема и междуселищните линии. 

Това обсъждаме. Всичко, което касае областна и републиканска транспортна схема, не 
е предмет на заседанието на Общинският съвет. Затова те не са и на вниманието. 

Предмет на нормативите, които той обсъди в своето изложение, е как ще бъдат 
комплектовани пакетите. Това е един последващ етап. И на основание чл. 20 от 
Наредба № 2, те ще бъдат съответно губеща – печеливша или обратно, така че да се 
намери подходящият баланс. Разбира се, при желаещи кандидати. Но това е много 

далече. Съобразено е с кметовете, които са подали своите писмени становища относно 

това дали тяхното население ще бъде обезпечено адекватно с транспортни връзки. 

Относно това, че не е разработено ново разписание, твърдя, че лятното разписание е 
адекватно и ще обслужи добре населението със съгласно сега действащия брой. 

Данните са взети от Статистика. Това е. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Други въпроси има ли? Към г-жа Коровска нещо? 

(От залата: Прекратяване…) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Заповядайте, г-н Журналов, за изказване. 
МИЛЕН ЖУРНАЛОВ: Уважаеми г-н кмете, г-н председател, колеги! Уважаема г-жо 

Коровска! Относно докладната и план-схемата, която ни се предлага и е предмет на 
гласуване днес. Аз разбира се, съм абсолютно съгласен, че трябва да се направят 
промени, значителни промени, защото трябва да се намери баланса, за който говори г-н 

Мелемов. Но конкретно тази схема, която ни се предлага, не бих казал, че е точно и 

ясно балансирана. Да, в градската част, като изключвам кварталите „Каптажа“ и 

„Трандевица“, понеже г-н кметът спомена, че има някаква подписка, аз в 
действителност не знам за нея, като изключим тези два квартала, в действителност на 9 

минути отстояние от автобус до автобус, като имате предвид, че в градската част 
пътуват „2-ката“, така да ги наречем, линията на „3-ката“ и „1-цата“, общо взето 

нещата изглеждат добре. Но в крайните квартали и особено в квартала „Трандевица“, 

нещата не са никак добре. Защото автобусите вече ще пътуват през 35 до 45 минути. 

По лятното часово време.  
(Петя Коровска, от място: 38.) 

МИЛЕН ЖУРНАЛОВ: 38, поправи ме г-жа Коровска. Абсолютно права е. Не съм ги 

изчислявал с абсолютна точност, но това са фактите. Реално ако погледнем към децата 
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и гражданите, които пътуват, мен въпросът ми е защо тази схема не тръгне да върви от 
юли месец, както е обикновено. Сега сме в зимната часова схема. Защото реално тя 
засяга децата. Учениците засяга. Децата на „Трандевица“ споделят, че сутрин въпреки, 

че има приблизително в 7 без 10, 7.10 и 7.20 автобус, знаем училищата започват в 8.00 

часа, децата, които пътуват до ПМГ или до VI-то основно, споделят, че по някога дори 

не могат да слезнат от автобуса и пропускат спирката. Проблем е, вярвайте! А сега 
какво ще се случи, когато имаме един в 7.10 автобус? Аз нямам нищо против тази 

схема, но по някакъв начин да бъдат облекчени тези два квартала. Тези, които разбират 
от транспортни схеми, да ни предложат някакво облекчение за тях. Благодаря! 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Хайде г-жа Коровска да отговори, след това. 
ПЕТЯ КОРОВСКА: Във връзка с постъпилото питане и с направената редукция на 
автобусите от квартал „Петровица“, мога да ви кажа, че сега те се движат съответно на 
28 и след това на 38 минути. Сега с това разписание всички ще се движат с 10 минути 

разлика. Тоест досега ако са се движили на 28, сега ще се движат на 38. Проблемът 
няма да бъде решен от това дали ще има два или три автобуса, ами от това как всеки 

ще си направи сметката да е на спирката на време. Това е. 10 минути. 10 минути не са 
животоспасяващи, когато трябва да гониш разписание. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Г-н Аршински. Искам да ви кажа, че решаването на такава задача 
не е никак лесна работа. И тука не знам, аз лично извинявам се, ще ме изчакате г-н 

Аршински, аз лично си спомням, че може би около месец и половина-два съм умувал 

как тогава да внеса докладната, по какъв начин. И съм се консултирал с много хора. 
Решаването на такива транспортни задачи се прави от такива институции, в които 

работят по 200-300 човека. Това е много сериозна задача. Затова аз взех сега думата по 

една такава причина, да призова колегите общински съветници, ако правите промяна, 
предложение за промяна в това, което е предложено в транспортната схема, ви 

съветвам да не го правите така с лека ръка, да го кажа малко груб термин, без да 
засягам в случая г-н Журналов,  в никакъв случай. Да бъде предложението обмислено и 

консултирано с много хора. Защото пак ви повтарям, измежду нас не са много хората, 
които разбират от това нещо и това е много сериозна и много отговорна задача. Още 
повече, да си признаем, че и нашите съграждани са свикнали през годините, когато 

беше 6 стотинки билета, на 6 минути да има по две-три линии да вървят и никой да не 
умува дали това държавата го субсидира или е печеливша линията. Още повече, че 
тогава в онези години населението в Смолян сигурно е било двойно. И като 

пътникопоток е бил доста по-голям. Така че нека да не очакваме автобусната спирка да 
е пред нашия вход или на 20 метра и да не очакваме на 5 минутки да минава автобус и 

ние когато решим, тогава да ходим на работа и на училище и така нататък. Заповядайте 
сега, г-н Аршински! Извинявайте! 
САЛИХ АРШИНСКИ: Благодаря! Уважаеми г-н председател, уважаеми г-н кмет, 
уважаеми колеги! Явно транспортната схема след „Титан“ е втори воденичен камък. 

Убеден съм, че само хора, които разбират от това нещо, могат да намерят абсолютно 

адекватно и балансирано решение. Убеден съм, че всички ние, включително и кмета, 
търсим баланс, в който и фирмите, и гражданите да са еднакво доволни и недоволни. 

От това, което чух, без да претендирам, че съм специалист, дори не бих казал, че съм 

запознат в някакви детайли с изготвената транспортна схема. На база опитът ми, който 

наблюдавам в съседни общини, бих дал съвет или не знам точният израз, Община 
Смолян по най-бързият начин да започне процедура по изготвяне на актуална 
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транспортна схема. Сигурно затова са необходими време, специалисти. Аз на комисии 

поисках от инж. Цекова като ръководител на комисията по проучване, на каква база е 
направено проучването, за да се предложи това разписание. Вероятно тя е била 
ангажирана, защото не го получих. Аз съм съгласен, че в летния период има още по-

голяма редукция на пътникопотока и трябва да има някаква редукция, както е било с 
така нареченото лятно разписание и зимно разписание. Ако това, което предлагате в 
момента, говорим само за градските линии нали, касае лятното разписание, бих се 
съгласил. Но в момента да приложим лятното разписание при положение, че имаме 
ученици, които пътуват, не мога да го приема. Надявам се, че това, което прочетох в 
медиите, че транспортните фирми вече работят по това разписание без санкция на 
Общинският съвет не е вярно. Надявам се, фирмите по най-бързият начин да се върнат 
към разписанието, което те имат по договор с Община Смолян. Как се прави 

транспортна схема не знам. Само знам, че това, което г-н Киряков, г-н Мелемов каза, 
винаги има комбинация между печеливши и губещи линии. И само знам, че там, 

където се разработва транспортна схема на тази практика, даже има фирми, които не 
могат да се включат. Не бих казал, че бизнеса е губещ. Сигурно не е от най-

печелившите. Преди малко видях тука за една от линиите, на база на становището на 
комисията пише, предполагаем пътникопоток на ден – 890 човека. Така пише в 
докладната. Не знам как е стигнато, вероятно по някаква методика. Също не знам тези 

три фирми, които обслужват – 1-цата, 2-ката и 3-ката освен градски линии обслужват 
ли и други линии, до колко те са печеливши или губещи. Много станаха темите, по 

които нямам информация по моя вина. Затова аз предлагам не да отлагаме докладната, 
защото това означава, фирмите да започнат да работят по лятно часово време, за което 

аз не съм съгласен. Предлагам или вносителят, или като предложение, фирмите по 

градските линии да продължат с изпълнение на часовото разписание, което изпълняват 
по договор до края на месец юни. Или май? 

(От залата: Юни.) 

САЛИХ АРШИНСКИ: Юни. От  1 юли да влезнат в този ритъм, в който искат. Или 

поне ни предложете вариант, в който в пиковите часове сутрешни и следобедни, да има 
някаква наситеност, защото това, което… понеже беше споменат конкретен пример от 
г-жа Коровска и колегата, от една „Петровица“ сутрин автобусът тръгва в 7.08 минути. 

Първият е в 6.30 часа. Никой няма да тръгне да ходи на училище в 6.30 часа. Вторият е 
в 7.08, а третият е в 8 без 15. Тоест вторият рейс изтървем ли, „Game over“! И става 
въпрос за три месеца, даже не цели три месеца. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Няма да го изпускаш. 

САЛИХ АРШИНСКИ: Моля? 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Няма да го изпускаш.  

САЛИХ АРШИНСКИ: Дори всички желаещи да идат на спирката, г-н Киряков, при 

положение, че в моментната ситуация хората са в автобусите в състояние малко 

блъсканица, което не е лошо, и ние сме били в такива, ако сега редуцираме автобуса, 
ще имаме по-голям проблем. Има още един момент. Не искам да влизам в него. Питах 

на комисии, и там нямаме отговор. Ако влезе ДАИ и види с какви автобуси някои от 
превозвачите оперират, не знам какво би се случило. Ако видите и почивките на 
шофьорите, тахошайби и така насетне, не знам какво още би се случило. Не казвам, не 
знам. Потърпевши сме ние като Общински съвет, защото носим негатив. Потърпевши 

са и гражданите, защото те очакват някаква социална услуга. Прав е кметът, че всичко 
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си има някакви граници. Но информацията, не искам да споменавам как, къде и защо, е 
че превозвачите действат в картел по тази тема. И изнудват, образно казано – „или-

или“. Или спираме, или приемате. Убеден съм, залагам бъдещето си на човек, който се 
занимава с обществена дейност, че при една разработена транспортна схема, участници 

за транспорт за договори ще има и ще са повече, от колкото линиите.  
(Петя Коровска, от място: Грешка.) 

САЛИХ АРШИНСКИ: Те може да не са от Смолян. Защото г-жа Коровска ме 
апострофира „Грешка“. Може да не са от Смолян. Благодаря! 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Реплика иска г-н Журналов. А, към мен реплика? А, добре, добре. 
МИЛЕН ЖУРНАЛОВ: Уважаеми г-н председател, аз… 

(Димитър Кръстанов, от място: Аз си помислих, че ще репликира г-н Аршински.) 

МИЛЕН ЖУРНАЛОВ: Може. Уважаеми г-н председател, аз съм убеден и все повече се 
убеждавам, че след като се занимавах и изчетох доста материали относно изготвянето 

на такива графици и така нататък, че това изключително трудна дейност. И това най-

вече го знаят особено хората, които разбират от автотранспорт и хора като вас, които 

са изготвяли тази схема. Това е много трудно, затова не си позволих да дам каквото и 

да е предложение. Но съм убеден, че може да се потърси още малко баланс. За да 
задоволим и фирмите, и населението. Благодаря ви!  

ДАНЧО КИРЯКОВ: Аз в допълнение на вашите думи ще кажа още нещо. И ще ви дам 

един съвсем прост пример. Ако на стругаря в гаража вие му плащате 5 лева на час, за 
да ви направи токчетата на обувките на жена ви, вместо 20 лева на час, това не е 
толкова фатално, че неговият струг се декапитализира. И той след 5 години не може да 
си купи нов при 5 лева на час. Обаче ако декапитализираме превозни средства, които 

возят едновременно не по двама и трима, а по 20-30 и 200 човека даже, ако подложим 

на декапитализация този парк, рискуваме живота на много хора. Затова също трябва да 
мислим. Тука не ставам в никакъв случай адвокат на фирмите. Само ви казвам, че 
самолетните катастрофи ще продължават да се увеличават с тези пътувания от София 
до Лондон за 10 евро. Не може да бъде това цената. Не може да не се декапитализира 
парка, машинният парк на такова превозно средство при такава цена. Това исках да 
допълня. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Аз преди да дам думата на г-жа Коровска, само малко 

коментари. Както казах, всяка община е специфична. Така или иначе не само в 
транспорта и в другите сфери, малко или много градът субсидира селата. За картел 

обаче не съм съгласен, г-н Аршински, защото като ги съберем, по-скоро ще си изкарат 
очите, от колкото да се разберат. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Да, да. Това е така. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Въпросът е наистина баланса. Сега г-н Хаджихристев казва 
хората, да, това е едната страна. Само че в този момент по-скоро проблем са наистина 
фирмите. Защото смятам, че не е театър, по-скоро на ръба сме някои от тях, както казва 
и г-н Киряков, трудно поддържат нивото. И ако не намерим този момент, където се 
срещат, все пак единственият възможен вариант, има реалната опасност да останат 
населени места без транспорт. Тоест печелившите градски вече не покриват явно 

губещите селски. И не случайно казахте съседните общини. За съжаление само Смолян 

има градски транспорт. Другите общини  нямат градски транспорт. Трудно е да се 
сравняваме. Има общини само с един град. Има общини големи с 5 села на 10 

километра. Просто такава ни е спецификата и ако не намерим този баланс, реално…, 
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опира до пари наистина, „…ако не намерим този баланс, реално има опасността някои 

населени места да останат въобще без транспорт. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Г-н Аршински. 

САЛИХ АРШИНСКИ: Аз мисля, че говорим в една посока. Въобще не можем да 
сравним община Смолян с която и да е друга община. Изразих съгласие, че трябва да 
има някаква корекция докато се изработи тази транспортна схема, да са удовлетворени 

всички страни. Когато споменах картел, нямах предвид ценови. По-скоро всички искат 
от тяхна страна да има редукция, но трябваше да попитат и обществеността до къде 
обществеността може да понесе. Не знам кое е правилното решение. Дали това, което 

предлагате да се преработи, специално в пиковите часове с идеята дори да влезе по-

рано така нареченото лятно часово време, или по-добрият вариант е да си влезе от 1 

юли – това, което предлагат. Но април, май, дори средата на юни, те тогава 
приключват по-голямата част от учениците, да въведем такова разреждане – имаме 
проблем. Ако искате, дайте да идем една сутрин всички или който желае, по такива 
места, където има концентрация, да го видим и тогава да преценим. Благодаря! 
(Кирил Хаджихристев, от място: Има комисия, защо ние да ходим?) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Да, има си служители, които са го правили вероятно това. Това не 
е наша работа. Заповядайте, г-жа Коровска. 
ПЕТЯ КОРОВСКА: Във връзка с разписанието, което се коментира относно квартал 

„Петровица“. Мога да ви запозная, че не е предмет на докладната записка разписанието 

на автобус № 20, който обслужва специално ученици. Не е предмет на докладната 
записка. Този автобус остава да изпълнява и евентуално на бъдещ конкурс ще си бъде 
в пакети. Така че това е. 
(Салих Аршински, от място: Какво представлява?) 

ПЕТЯ КОРОВСКА: Това е линия, която тръгва в 7.20 и ходи до VII-мо. Тоест покрива 
основният маршрут, който… 

(Кирил Хаджихристев, от място: До I-во кой ще ги закара? До VI-то?) 

ПЕТЯ КОРОВСКА: В голяма част маршрутите се припокриват. Така че кварталът, за 
който се говори и е много голям, е покрит с транспорт за учениците. Друго, което 

искам да споделя с всички вас е силно редуцираният брой не само на цялото население, 
демографският срив, ами и на учениците. Това следя по броя на ученическите карти, за 
които се получават пари от държавата и от Общината. Аз съм ги заварила преди 15 

години 1 800 ученика, сега едва стигат 500 пътуващи. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: 2 380 беше 2001-ва година.  
ПЕТЯ КОРОВСКА: Другото, което следва… 

(Димитър Кръстанов, от място: … картите – много тежък процес. Колко са?) 

ПЕТЯ КОРОВСКА: Не цели 500. Това е било водещото при проучванията. Това е било 

водещото. Силният демографски срив. Това как в момента се обслужва и какви са 
превозните средства на сегашните оператори, не значи, че с това разписание други 

оператори не биха могли да се справят по-добре.  
ДАНЧО КИРЯКОВ: Иначе, г-н Аршински, да ви кажа, много много не може, ако сте 
кмет, да тропате на масата, защото тези договори са изтекли. И ако тропате много на 
масата, може да остане града без обслужване в някаква степен. 

(Кирил Хаджихристев, от място: Няма да остане. Веднага ще се появят други.) 

СТЕФАН САБРУТЕВ: Уважаеми г-н председател, уважаеми г-н кмет! Аз искам да 
взема отношение по точката. Да, тя е много важна. Засяга голяма част от населението. 
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Но ние нямаше да водим този дебат, ако нямаше този демографски срив. Пожелавам на 
целия град дано управлението скоро се смени и това 10-годишно управление на партия 
ГЕРБ в държавата и това 8-годишно в Община Смолян, за да тръгнат нещата, за да 
може да има деца, да има хора, да се радват тука. Да има кой да се вози в тия автобуси. 

Защото целият проблем е от там – няма хора. Разбирате ли? Вие ги изгонихте тука за 
има-няма 10 години.  

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Хубавото е, г-н Сабрутев, че хората отиват в Германия, 
Англия, а не в Сибир. Това пак е добре. 
(Стефан Сабрутев, от място: Това на някой друг го разказвайте! Вие сте учили там, 

тъй че най-добре го знаете.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Заповядайте, г-н Хаджихристев. 
КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: Ще си позволя и аз да стана за втори път, както г-н 

Аршински. Аз от одеве усещам как се опитвате да ни кажете, че трябва да гласуваме за 
тези промени, защото така сте решили с транспортните фирми. И пак казвам, няма 
никакво проучване на пътникопотока. Нямате проучване, че се дублират линии. И вие 
се опитвате на тези фирми, аз нямам нищо против тях, опитвате се да им угаждате, 
защото те ви извиват ръцете, щели да ви оставят без автобуси. Ами нека! Хайде да 
видим! Веднага ще се появят други фирми.  

(Филип Топов, от място: С нови автобуси.) 

КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: С нови автобуси. Защо се опитвате? Говорим за ученици. 

Правилно го поставиха колегите. Аз пак казвам, и вие го забравихте. Преди две години 

и половина събрахте бизнеса, поискахте разписанието на техните смени и нищо не 
направихте. Защото всяка сутрин от същия, въпросният квартал тръгват поне 40 

работника за „Костал“ и „Ариете“ и слизат пеш, за да хванат първата кола, която спира 
на „Синдиката“. Какъв е проблемът тази кола да ходи? Да не говорим за „Арексим“. Да 
не говорим за други зони, които се обособяват като промишлени в посока Горно 

Смолян, над Каптажа. Никой не обръща внимание на това и вие се опитвате да ни каже 
как няма хора, как фирмите ви плашат. Затова ще гласувам „против“. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Специално аз, г-н Хаджихристев, изобщо съм нямал това предвид. 

Изобщо, когато съм вземал думата. 
(Кирил Хаджихристев, от място: От одеве обяснявате…) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Аз съм взел думата, защото съм искал да насоча вниманието на 
Общинският съвет, че това е изключително отговорна задача. Ако някой от вас стане и 

предложи промяна на транспортната схема ад хок… 

(Михаил Генчев, от място: Не става.) 

(Кирил Хаджихристев, от място: Не става така.) 

ПЕТЯ КОРОВСКА: Това е математически модел. Трудно е да се реши тази задача. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Разбирате ли? Затова аз вземам думата три пъти точно поради тази 

причина. Аз също страдам от транспортната схема. И моите работници ходят по 

километър и половина пеша, за да дойдат. 
(Кирил Хаджихристев, от място: Комисията на ангро, на коляно си е написала нещо 

и го предлага.) 

ПЕТЯ КОРОВСКА: Аз искам да помоля г-н Хаджихристев за по-голяма конкретика. 
Тоест за тези часове, за които той желае да има час на тръгване от „Петровица“ или от 
където и да е, да ги посочи. За да могат да бъдат като допълнение към докладната. 
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КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: Сега има един лаф. „ На неизпитан ученик недейте да му 

пишете двойка“. 

ПЕТЯ КОРОВСКА: Никога. 
КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: Говоря за първата ви кола, коя е от „Петровица“. В колко 

часа и в колко от „Синдиката“? 5.45 часа – така ли е? 

ПЕТЯ КОРОВСКА: А вие искате да бъде в колко? 

КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: Аз не искам. Искам да се промени и да тръгва от 
„Петровица“, защото хората от „Петровица“ до „Синдиката“ се предвижват, стават 
половин час по-рано, за да хванат първата кола и в 6.00 часа да бъдат на смяна. 
ПЕТЯ КОРОВСКА: Това не е невъзможно. Това не е невъзможно. 

КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: А защо не сте го взели предвид? Това е поставен въпрос 
преди 2 години и половина. Защо не вземате предвид на кметовете техните искания? 

Защо минава автобуса от Кутела през Момчиловци сутринта в 7.15 и в 7.25 тръгва 
автобус от Момчиловци? Това не е ли дублиране на линия? 

ПЕТЯ КОРОВСКА: Защото автобусът от Момчиловци не е ежедневен. Това, ако сте 
обърнали внимание. Автобусът от Кутела не е ежедневен. Това е моя грешка, лапсус. 
КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: Ами да. Значи в същото време, когато има автобус от 
Кутела, няма да има от Момчиловци. А на следващият ден, когато няма от Кутела, ще 
има от Момчиловци. Ето къде трябва да е транспортната схема и къде трябва да сте 
гъвкави.  

(Димитър Кръстанов, от място: Не знам като реплика ли да взема думата.) 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Заповядайте, г-н Кръстанов.  
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Като реплика ще взема думата. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Сериозен е въпросът, така че… 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви, г-н председателю, г-н кмете, колеги! Има 
едно обстоятелство, което е в много голяма степен подкрепя предложението да 
отложим и да дообмислим промените в разписанията. Това, което правим. Този 

аргумент е свързан като цяло с ползването на статистическа информация за 
движението на гражданите в града. А не на ефективно и в реално време наблюдение на 
пътникопотоците. Ако ние имаме заедно с транспортните фирми обективен поглед 

върху пътникопотоците в разрез за деня и за празничните и делничните дни, ние 
можем да приемем по-добри взаимоизгодни решения. И за транспортните фирми, и от 
гледна точка на обслужване на населението. Винаги, когато се прави подобна промяна 
на разписания, единственият обективен подход за стъпване като основа, върху която да 
се работи, това са по възможност добрите наблюдения върху плътността на 
пътникопотоците. Да не говорим че така е във всички видове транспорт. Не само в 
автомобилният, в градско и в крайградско съобщение. Така че аз застъпвам на този 

етап тезата, че ни трябва още малко време. Ако трябва, наши комисии да се срещат с 
превозвачите, съвместно с експертите на Общината. Между другото, адмирации за г-
жа Коровска. Разбира я тази работа, много добре я разбира. Това е моята преценка на 
човек, който 22 години си е вадил хляба с транспорт. Така че тук не става дума за 
друго, освен за едно по-задълбочено и по възможност по-обхватно изследване на това 
къде, колко пътници, кога пътуват. При положение, че хванем този пътникопоток и 

транспортните фирми ще могат със съответните местни автобуси според 

пътникопотока, да обхванат пътникопотока, това да съответства на техните 
производствени разходи и да не калкулират загуби. Тоест това е в техен интерес. И аз 
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мисля, че те няма да възразят, ако си дадем още известно време, може би месец и малко 

повече, да се занимаем с този процес, ангажирайки се по-сериозно с него и ние 
общинските съветници. Защото ние общинските съветници сега се ангажираме в 
обсъждането, а иначе досега просто сме наблюдавали процеса отстрани. Тези, които се 
изказахме и показахме ангажираност, трябва да се опитаме да вникнем и след това да 
кажем – да, разписанията в техния по-реалистичен вид имат това, така се получава. 
Благодаря! 
(Филип Топов, от място: Прекратяване на разискванията.) 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Г-н Кръстанов, може да се прав, съгласен съм, ама вие тази 

докладна преди 20 дена сте я прочели. Така че наистина, може да се срещнете и с 
фирмите, познавате ги. В този бранш сте били. 

(Михаил Генчев, от място: Това не е наша работа.) 

(Кирил Хаджихристев, от място: Ама какво има в докладната, г-н Мелемов?) 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Как какво има? Има разписание, има всичко. 

(Кирил Хаджихристев, от място: Анализ на пътникопоток…) 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Г-н Хаджихристев, съгласете се, че всеки от вас има карта на 
Общински съвет, на която пише и във фирмите, при Коровска… 

(Кирил Хаджихристев, от място: Нямаме на Общински съвет.) 

(Мариана Сивкова, от място: Нямаме.) 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Те ви знаят, че сте общински съветници. Всеки ще ви 

съдейства и при Коровска, и при фирмите. Така че ако имаше… Аз не виждам какво 

може да излезе. Нямам нищо против и да гласувате „против“, да се отложат, да ви 

направим срещи и с фирмите. Правил съм, много пъти сме правили срещи с фирмите. 
Точно какво ще предложат? То опира до едни пари. Нищо повече. Няма друга идея и 

друг замисъл. Ние нямаме друг замисъл, освен да намерим този баланс, за който 

говорим от началото. 

(Димитър Кръстанов, от място: Много неща са променени в града…) 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Точно така. Тоест сметката не им излиза, ако не станат тези 

промени. Това е истината. Аз нямам нищо против и да правим и срещи. Даже аз се 
учудвам защо не са тука. Защото и те наистина при нас са исканията. Няма да дойдат 
да убедят, да си кажат истината, и гуми, и застраховки, и така нататък. 
ПЕТЯ КОРОВСКА: Важно е да се знае, че една категория пътници, която е най-

сериозно подкрепена от държавният бюджет са вече изчезнали. Това са офицерите и 

ветераните от войната. Това е категория пътници, която получава най-голям дял. Но за 
съжаление това са възрастните хора, които са от 20-ти до 25-ти набор. Това са 
участниците във войната.  
(Димитър Кръстанов, от място: Вече ги няма.) 

ПЕТЯ КОРОВСКА: Вече ги няма. Така че тази компенсация ние не я получаваме. 
Важно е да се каже също, че няма градска линия, която да не получава субсидия. Тоест 
всички оператори са доказали със своите документи, че са на загуба. 
(Кирил Хаджихристев, от място: Ами да се отказват, бе, като са на загуба.) 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Ето, Общинският съвет каза да се отказват. Да се отказват 
наистина. Въпросът е тогава отговорността на Общинският съвет. Аз нямам нищо 

против. Не ги защитавам, нямам лични интереси в транспортните фирми. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Има предложение за прекратяване на разискванията. Който е 
съгласен с прекратяване на разискванията, моля да гласува. 



Протокол № 50/28.03.2019 г. – 04.04.2019 г. 

  

121 

 

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

ДАНЧО КИРЯКОВ: С 23 „за“ прекратяваме разискванията. Уважаеми колеги, аз 
мисля, че по същество предложение никой не е направил. По същество говоря. За 
промяна на разписание, за промяна на линия, което да подлагам на гласуване. 
Направено е предложение за отлагане. Който е „за“ отлагане на докладната записка № 

31, подчертавам, който е „за“, моля да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 9, „ПРОТИВ“ – 2, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 10. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: 9 „за“, 2 „против“ и 10 „въздържали се“, не се приема 
предложението за отлагане. Г-н Топов иска прегласуване. 
ФИЛИП ТОПОВ: Прегласуване и кворума. Колко човека са в залата? 

(Мариана Иванова: 23-ма.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: 23-ма в зала. Прегласуваме колеги, предложението на г-н Топов за 
отлагане на докладната записка. Хаджихристев ли беше? 

(Кирил Хаджихристев, от място: Да.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Защото и ваше май беше. Гледам, че и в Комисията това сте 
предложили. Който е „за“ отлагане на докладната записка, моля да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 9, „ПРОТИВ“ – 2, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 10. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: 9 „за“, 2 „против“ и 10 „въздържали се“, предложението не се 
приема, за отлагане. 
(Кирил Хаджихристев, от място: 21.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Някой е решил да не гласува, затова са по-малко от кворума. 
(Димитър Кръстанов, от място: Всеки има право да не гласува.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Всеки има право да не гласува. Подлагам на гласуване основното 

предложение. 
 

Поименно гласуване на проекта за решение по т. 31 от дневния ред: 
 

1. Анастас Караджов   – отсъства 
2. Ангел Безергянов    – „за“ 

3. Анита Чолакова   – „за“ 

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

6. Данчо Киряков    – „за“ 

7. Димитър Кръстанов    – „против“ 

8. Димитър Николов    – „за“ 

9. Екатерина Гаджева   – „за“ 

10. Елисавета Лободова    – „против“ 

11. Ивайло Халваджиев    – „за“ 

12. Иван Пищалов     – „против“ 

13. Илия Томов     – „против“ 

14. Кирил Хаджихристев   – „против“ 

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

17. Мариана Сивкова    – „за“ 

18. Мария Семерджиева    – „за“ 

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

23. Петър Мирчев     – „за“ 

24. Салих Аршински    – „въздържал се“ 

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

27. Стоян Иванов     – „за“ 

28. Филип Топов     – „против“ 

29. Юлия Кисьова     – „за“ 

 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Моля, обявете резултата. 
(Мариана Иванова: 12 „за“, 8 „против“ и 3 „въздържали се“.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: С 12 „за“, 8 „против“ и 3 „въздържали се“, докладната записка не 
се приема. 
 

Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на Кмета на Община 
Смолян – НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ, на основание Наредба №2 /15.03.2002г 
за условията и реда за актуализация на транспортната схема, прие 

 

Р Е Ш Е Н И Е:  

№ 1135 

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

 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Г-н кмете… 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Какво? 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Искам да потвърдите, че оставаме да разглеждаме следващите 
докладни още 3, касаещи темата. Защото в този случай губите пакета, който ще 
реализирате при процедура. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Да, ама виж, аз предлагам,  а Общинският съвет решава. 
Губим – не губим, решението е на Общинският съвет. Какво? Аз не мога да измисля 
нищо друго. 

(Димитър Кръстанов, от място: По-добре да ги оттеглите, защото те са пряко 

свързани.) 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Добре, оттеглям ги. Оттеглям ги. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Оттеглени са 32, 33 и 34 точка от дневният ред. 

 

ПО ТРИДЕСЕТ И ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Промяна на общинската 

транспортна схема за обслужване на населението – кв. Устово – Катраница. – 

ОТТЕГЛЕНА 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
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ПО ТРИДЕСЕТ И ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Промяна на общинската 

транспортна схема за обслужване на населението – с. Момчиловци. – 

ОТТЕГЛЕНА 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

 

ПО ТРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Промяна на 

общинската транспортна схема за обслужване на населението – с. Смилян. - 

ОТТЕГЛЕНА 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
 

 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Ама следва ли нещо? 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Аз искам да предложа в тази връзка нещо. Може би, може би 

казвам,… 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Една среща на групите съветници с  превозвачите. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Групата по ТУОС или някоя друга, която вие прецените, да 
вземем едно решение да се събере… 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Защото тогава има смисъл от оттеглянето, ако нещо ще се 
случи. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Да определим или аз ще определя ден, в който да се събере тя, за 
да може да се разгледа този въпрос.  
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Да дойдат превозвачи, кметове, който иска. 
САЛИХ АРШИНСКИ: Г-н председател, в подкрепа на това, което казвате. Понеже 
гласувах „въздържал се“. Тук не става въпрос за политическо заяждане в никакъв 
случай. Но разберете, че хората там, където се срещаме с тях, има някаква форма… 

недоволство е тежка дума. Разберете, че съм в абсолютно съчувствие и на г-жа 
Коровска, познавам много добре, нямам никакви съмнения към нейната 
компетентност. Разбирам положението на кмета, който е между чук и наковалня. 
Фирмите искат едно или го плашат, че ще се оттеглят. И това, което ние имаме като 

ангажимент. Това, което предлагате е разумно, но нека да е подготвено. Търсим 

баланс. Не искаме да извиваме ръцете на фирмите, но искаме да намерим нещо, което 

решава някакви проблеми и то в рамките на един-два-три месеца. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Затова искам да вземем едно решение, което и г-н Кръстанов 
разбрах, че го поддържа. Този път да се включат и общинските съветници в това 
обсъждане. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Да, да. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Защото в края на краищата от вашия глас зависи. 

(Димитър Кръстанов, от място: Кметовете на населените места.) 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Ако искате, за ще формирам някаква комисия, която ще я разпратя 
на всички. 

(Ангел Безергянов, от място: Предложение процедурно. Да се гласува комисия 

нарочна… 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Да, да, тука на място. Защото то иначе няма смисъл. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: То си има такава комисия. Аз мисля, че няма нужда. 
(Разисквания в залата.) 



Протокол № 50/28.03.2019 г. – 04.04.2019 г. 

  

124 

 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Или Бюджет и финанси, или ТСУ комисията. 
САЛИХ АРШИНСКИ: Г-н председател, конкретно предложение. Комисията по ТСУ 

да бъде събрана.. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Да, тя е най-широка между другото. 

САЛИХ АРШИНСКИ: Като бъдат уведомени всички останали съветници, които имат 
желание да присъстват. 
КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: Аз мисля, че и Социалната трябва. Това е социална 
дейност. 
САЛИХ АРШИНСКИ: Тогава да поканим всички съветници. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Никога няма да се вземе решение. 
(Разисквания в залата.) 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Ако няма подготовка, какво ще стане на това събиране. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Добре, аз ще определя такава комисия и ще я свикам. Извън 

следващи сесии и така нататък. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: От групите да се излъчат представители. 

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

Предлагам процедурно предложение, ако не възразяват ръководителите на групите в 
Общинският съвет, и независимите общински съветници, председателят на 
Общинският съвет в пряка комуникация с ръководителите на групи, по негова 
преценка да оформи кръг на желаещите да участват в подобно обсъждане.  
ДАНЧО КИРЯКОВ: Добре. Или утре, или в понеделник ще ви известя. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: За да не събираме всички комисии. Тъй като нямаме 
транспортна комисия. Значи да има хора и от Социалната, и от Законност, от ТСУ и 

така нататък, но да са по-ангажирани чисто експертно с подобни транспортни 

проблеми. Тогава има смисъл да викаме съветници, за да имат пряко отношение. До 

колкото е възможно, към този процес. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Моля ви за още малко усилия, за последна точка в дневния ред. 

КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: Защото обикновено искат колкото се може повече 
комисии да се съберат. Така беше преди три седмици. Така че аз искам и Социалната, и 

ТСУ, и Правната и всички да се съберем да помислим. 

(Ангел Безергянов, от място: Целият Общински съвет, тогава.) 

КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: Вие го предлагахте на предишното наше събиране. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Става несериозен разговора. Много ви моля! 35 точка от дневният 
ред. 

 

 

ПО ТРИДЕСЕТ И ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Участие на Община 

Смолян като партньор в проектно предложение „Адаптация към климатичните 

промени на градове, желаещи сигурно бъдеще“ (Adatation To Climate Change for 

Future Proofing Towns) с акроним AdapTOwn, по програма УРБАКТ III с водещ 

партньор Община Чита ди Кастело, Италия. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
 

 

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

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Не, няма какво да добавя. 
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ДАНЧО КИРЯКОВ: Имате думата, уважаеми колеги, по 35-та точка в дневния ред. 

Моля ви за усилия! 
САЛИХ АРШИНСКИ: По 35-та точка предлагам прекратяване на дискусията. 
ДАНЧО КИРЯКОВ: Прекратяване на разискванията е предложено. Който е „за“, моля 
да гласува. Участие в проектно предложение. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 19, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: С 19 „за“ прекратихме разискванията. Уважаеми колеги, който е 
„за“ приемане на решенията в докладната записка по точка 35, моля да гласува. Явно 

гласуване. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 21, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 

ДАНЧО КИРЯКОВ: С 21 гласа „за“, решенията в докладна записка № 35 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.12 и т.23 и 

ал. 2 и Глава осма чл. 59, 60 и 61 от ЗМСМА, прие 

Р Е Ш Е Н И Е:  

№ 1136 

 

         1. Общински съвет - Смолян дава съгласие Община Смолян да участва като 

партньор в проект “Адаптация към климатичните промени на градове, желаещи 

сигурно бъдеще“ (Adaptation To Climate Change For Future Proofing Towns) с акроним 

AdapTOwn, по програма УРБАКТ III с водещ партньор Община Чита Ди Кастело, 

Италия  

          2. Възлага на Кмета на Община Смолян да подготви необходимата документация 
за участие в проекта.  

 

ДАНЧО КИРЯКОВ: Поради изчерпване на дневния ред, закривам заседанието! 

 

(Заседанието на Общинския съвет беше закрито в 18,15 часа.) 

 

 

 

 

инж. ДАНЧО КИРЯКОВ 

Председател на Общински съвет – Смолян 

 
 

 

 

Изготвил протокола,  

Анелия Кехайова – гл. специалист 


