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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 
№ 26 

 
Днес, 29.06.2017 година, от 14.00 часа, в заседателната зала на Община 

Смолян се проведе заседание на Общински съвет – Смолян, на основание чл. 23, 
ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация. 

Присъстваха: 27 
Отсъстваха: Данчо Киряков и Славка Каменова 
Заседанието беше открито и ръководено от председателя на Общинския 

съвет – Димитър Кръстанов. 
 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ – председател на Общински съвет - Смолян: Добър 
ден, уважаеми съграждани, уважаеми госпожи и господа общински съветници, 
уважаеми г-н кмете, уважаеми кметове и кметски наместници, уважаеми гости! 
Откривам заседанието на Общински съвет – Смолян. Имаме кворум. В залата 
присъстват 17 общински съветници. 
(Величка Пелтекова – изпълнител-размножит. техника в дирекция АИО и 
ОМП: 23 общински съветници.) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: 24 вече. Имаме кворум. Най-напред искам да ви 
информирам, че в залата присъства г-жа Вероника Узунова, която от името на 
Инициативния комитет за благотворителен концерт „Да подпомогнем Атанаска“ 
ще раздаде покани и афиши. Едновременно с това да ви  съобщя, че са 
постъпили уведомления от колеги общински съветници, че няма да присъстват 
днес, че са възпрепятствани по уважителни причини, а именно г-жа Славка 
Каменова, инж. Данчо Киряков и г-н Петър Мирчев. 
(Петър Мирчев, от място: Оттеглям уведомлението.) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Извинявам се, той е в залата. Г-н Мирчев е в залата. 
Декларации по чл. 12, т. 4 от Закона за предотвратяване и установяване 
конфликт на интереси – г-н Илия Томов и г-н Кирил Асенов ни информираха, че 
няма да гласуват съответно по т. 12 от днешния дневен ред, във връзка с 
конкретния текст от Закона за предотвратяване и установяване конфликт на 
интереси. На вашето внимание, уважаеми колеги, проектът за дневен ред, 
предварително обявен в 30 точки. В хода на подготовката на заседанието 
възникна необходимост и допълнително в заседание на комисиите представихме 
т. 31 и т. 32, по които се произнесоха вече постоянните комисии на Общинския 
съвет. Ще ви моля, когато гласуваме дневния ред, когато го обсъждаме, да имате 
предвид, че тези две точки са обсъдени от комисиите. Едновременно с това като 
форсмажор, като изключително спешни, неотложни и важни задачи, съм 
представил на вашето внимание при влизане в залата, докладна записка от мен 
като председател на Общинския съвет, във връзка с върнато за преразглеждане 
решение на Общински съвет – Смолян, което засяга участието на Община 
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Смолян в Асоциацията по ВиК и във връзка с предстоящите процедури за 
разкриване на възможността и финансиране на Интегрирания проект за воден 
цикъл на гр. Смолян. Моля ви, уважаеми колеги, мотивиран именно от спешност 
и неотложност, с една определена част от вас съм провел консултации, да 
включим като т. 33 от дневния ред и тази моя докладна. Разбира се, ще изберем 
общински съветник, който ще ръководи заседанието по този въпрос тогава, 
когато докладвам. Моля, уважаеми колеги, разкривам дискусия по проекта за 
дневен ред за днешното заседание. Има ли желаещи да се изкажат? Г-жа 
Екатерина Гаджева. Заповядайте! 
ЕКАТЕРИНА ГАДЖЕВА: Уважаеми г-н кмет, уважаеми г-н председател, колеги 
съветници! Първо, искам да изразя становище, че тази докладна – 33, която 
казахте, наистина е изключително важна. Именно поради това аз предлагам тя да 
стане т. 5 от дневния ред. Поради факта, че е неразривно свързана със сегашната 
точка, 5, която да стане т. 6. Тоест тя да стане т. 5 и да променим номерацията. 
Тъй като в случай, че тази докладна 33, която предлагам да стане т. 5, не бъде 
одобрена, следващата докладна става безсмислена. На всички стана ясно, че 
приемането на тази докладна е залога и гаранцията за приемането нататък на 
водния цикъл. Тоест вещните права върху имоти няма да са ни необходими в 
случай, че решим да имаме неблагоразумието да отхвърлим тази докладна. 
Моето предложение е т. 33 да стане т. 5 и така да се промени номерацията 
нататък. Благодаря! 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря, г-жо Гаджева. Други колеги желаещи да 
направят предложения и да се изкажат по проекта за дневен ред? Не виждам 
желаещи. Г-н Хаджихристев, заповядайте! 
КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: Уважаеми г-н председател, г-н кмет. Предлагам в 
такъв случай т. 5 да стане последна, предпоследна тоест, за да може да се 
гласува заедно с т. 33, която предлагате. И още една промяна, която е от 
Комисията по законност, във връзка с това, че между т. 13, т. 24 има свързаност, 
т. 24 да се гледа непосредствено след т. 13.  
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви, г-н Хаджихристев. Уважаеми колеги, 
това предложение последното беше обсъдено предварително. Тъй като 
функционално и смислово са свързани двете точки, т. 24, без да променяме 
номерацията на точките от проекта за дневен ред, да бъде разгледана, обсъдена и 
с произнесено решение след т. 13. Предложението на г-н Хаджихристев е т. 5 да 
отиде след т. 33 в хронологичен ред. Нали така? 
(Кирил Хаджихристев, от място: Преди т. 33.) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Преди т. 33. Други желаещи да се изкажат? До като 
мислят колегите, аз да ви съобщя, че има записани граждани за изказвания по 
действащия Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет и 
взаимодействието с Общинската администрация. По т. 4 г-н Атанас Барбов и по 
т. 30 г-жа Анна Алекова. Имаше още едно записване по т. 5 и т. 8, но по 
известни причини няма да се изкажат гражданите по бюджета и във връзка с 
промените в Правилника. Така че по т. 4 – г-н Барбов и по т. 30 – г-жа Анна 
Алекова. Други колеги за отношение, становища и предложения по проекта за 
дневен ред? Не виждам. Моля колегите, които са съгласни да прекратим 
обсъждането на дневния ред, да гласуват. Моля, задръжте ръцете. 
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ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 25; „ПРОТИВ“ – 0  „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: С 25 „за“, без „против“ и „въздържали се“, приехме 
да прекратим разискванията по дневния ред. Подлагам на гласуване 
предложенията, които бяха направени по реда на тяхното постъпване. А именно 
предложението на г-жа Екатерина Гаджева т. 33, която априори приехме, че 
влиза в дневния ред, да бъде обсъдена преди т. 5. По процедура ли искате да 
вземете думата? Имате думата по процедура. 
ФИЛИП ТОПОВ: Ще помоля да гласуваме първо предложението на г-н 
Хаджихристев като последно направено.  
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Бихме могли, но не се налага да откриваме дискусия 
по този въпрос. По принцип се почва от най-отдалеченото предложение, но това 
в случая е без значение кое от двете предложения ще бъде гласувано първо. Да, 
разбирам ви, г-н Топов. 
ФИЛИП ТОПОВ: Колкото и да е смешно на някои в залата, така е по правилник 
и аз ще помоля наистина да спазим Правилника. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Да, имате основание за записа, но има различно 
тълкувание т. нар. „най-отдалечено“. Приемам това предложение, което 
направихте. Уважаеми колеги, гласуваме предложението на г-н Хаджихристев 
точка 5 да бъде обсъдена, разгледана и произнесена със съответно решение 
преди т. 33 поради тяхната функционална свързаност. Моля колегите, които са 
съгласни с това предложение, да гласуват. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 15, „ПРОТИВ“ – 1, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 6. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: С 15 „за“, 1 „против“ и 6 „въздържали се“, се приема 
предложението на г-н Хаджихристев. Отпада необходимостта да гласуваме 
предложението, направено от г-жа Екатерина Гаджева. В такъв случай, 
уважаеми колеги, гласуваме дневния ред като цяло, проектът за дневен ред, 
подчертавам, като цяло. Моля колегите, които са съгласни с проекта за дневен 
ред с направеното изменение и допълнение от г-н Хаджихристев, да гласуват. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 27, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: С 27 „за“, без „против“ и „въздържали се“, приехме 
проекта за дневен ред.  
 

Д Н Е В Е Н  Р Е Д  
 

1. Удостояване на Планинска спасителна служба – отряд Смолян със „Златен 
плакет на Община Смолян“ и парична награда. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
 

2. Упълномощаване на представител на Община Смолян за участие в 
Общото събрание на съдружниците на „Регионално дружество за заетост 
и структурно развитие” ООД – Смолян, свикано за 29.06.2017 г. и 
гласуване по дневния ред. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
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3. Приемане на окончателен план и отчет за изпълнението на бюджета и 
извънбюджетните сметки и фондове и отчет за състоянието  на общинския 
дълг към 31.12.2016 година на община Смолян 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
 

4. Проект на Бюджет на Община Смолян за 2017 година. 
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

5. Възмездно придобиване от община Смолян на ограничени вещни права - 
права на прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на 
техническата инфраструктура през чужди имоти за изграждане на линеен 
обект: „Интегриран воден проект на агломерация град Смолян”, ведно с 
допълнително разработени клонове. – ще се разглежда след т. 32 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
 

6. Възлагане на дейности в горски територии – общинска собственост на 
основание Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на 
дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за 
ползването на дървесина и недървесни горски продукти  и определяне на 
тарифа за изпълнението им. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
 

7. Дарение на ОД на МВР – Смолян на резервни части, автомобилни гуми, 
акумулатори, гориво, смазочни материали и консумативи, уред за 
диагностика на служебните МПС и извършване на ремонтни дейности на 
служебните МПС към ОД на МВР – Смолян 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
 

8. Изменение и допълване на Правилника за организацията и дейността на 
общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация. 

     ДОКЛАДВА: Филип Топов – член на Временната комисия  
 

9. Изменение на решение № 1077 от 27.08.2015 г. на Общински съвет - 
Смолян относно поемане на дългосрочен дълг от „Фонд за органите на 
местното самоуправление в България - ФЛАГ” - ЕАД, по реда на Закона за 
общинския дълг във връзка с проект „Изграждане и подобряване на 
канализационна и водопроводна инфраструктура“ 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
 

10. Отмяна на приложението към планово задание за Общ устройствен план на 
гр.Смолян за забранителен режим  на терени предвидени за озеленяване, до 
изработване на Общ устройствен план на гр.Смолян 

   ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
 

11. Уточнение на Решение № 428/25.07.2013 година на Общински съвет 
Смолян за забрана допускане за изработване на частични подробни 
устройствени планове в района на Роженски ливади за териториите, 
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съгласно приетата Схема до влизане в сила на Общия устройствен план на 
Община Смолян.“ 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
 

12. Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за 
застрояване за част от поземлен имот с идентификатор 69345.19.88 в 
местност „Карлък”, землище на с. Стойките. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
 

13. Промяна предназначението на част от урегулиран поземлен имот III – За 
озеленяване и спорт предвиден в устройствения план за озеленена площ и 
спорт в кв.1 по плана на гр. Смолян, кв. Смолян – централна част. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
 

14. Одобряване на изменение на Подробен устройствен план /ПУП/ - план за 
регулация в кв.95а и 94 по плана на гр. Смолян, кв. Устово. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
 

15. Одобраване на Подробен устройствен план - План за регулация и 
застрояване в курортно – туристическо ядро ”Снежанка”, курортен 
комплекс Пампорово,  Община Смолян с урегулиране на поземлени имоти 
с идентификатори 67653.447.703, 67653.447.9 и на част от поземлени 
имоти с идентификатори : 67653.447.70, 67653.447.705, 67653.447.73, 
67653.447.74 и част от поземлен имот с идентификатор 67653.17.1  

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
 

16. Продажба на поземлен имот с идентификатор 67653.934.191 образуващ 
УПИ ХІХ-1350, кв. 232 по плана на с. Смолян, общ. Смолян 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
 

17. Продажба на поземлен имот с идентификатор 81520.501.603,  образуващ 
УПИ ІІ, кв. 10а по плана на с. Чокманово, общ. Смолян 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
 

18. Продажба на поземлен имот с идентификатор 67653.918.756 - частна 
общинска собственост по реда на чл.35, ал.1 от Закона за общинската 
собственост и чл.45, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление 
и разпореждане с общинско имущество чрез публичeн търг с тайно 
наддаване   

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
 

19. Продажба на поземлен имот с идентификатор 67653.925.475 - частна 
общинска собственост по реда на чл.35, ал.1 от Закона за общинската 
собственост и чл.45, 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 
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20. Продажба на Урегулиран поземлен имот II – Здравна служба, кв. 20 по 
ПУП на с. Мугла, община Смолян, ведно със сграда - общинска 
собственост по реда на чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост и 
чл.45, 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 
 

21. Продажба на поземлен имот с идентификатор 69345.9.94, ведно със сграда 
с идентификатор 69345.9.94.1 - частна общинска собственост по реда на 
чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.45, 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 
 

22. Продажба на поземлен имот с идентификатор 81520.501.244, ведно със 
сграда с идентификатор 81520.501.244.1 - частна общинска собственост по 
реда на чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.45, 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 
 

23. Изкупуване на недвижим имот представляващ сграда с идентификатор 
67653.922.24.1 по кадастралната карта на гр. Смолян на основание чл.199 
от ЗУТ във връзка с чл. 33 от ЗС 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
 

24. Замяна на част от общински поземлен имот с идентификатор 67653.917.616 
по кадастралната карта на гр. Смолян с част от поземлен имот с 
идентификатор 67653.917.615 по кадастралната карта на гр. Смолян 
собственост на „ТЕРРА НОСТРА БЪЛГАРИЯ“ ЕАД – ще се разглежда 
след точка 13. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
 

25. Отдаване под наем на части от имоти публична общинска собственост по 
реда на Закона за общинската собственост   

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
 

26. Отдаване под наем на помещения частна общинска собственост,  чрез 
публичен търг с тайно наддаване по реда на Закона за общинската 
собственост 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
 

27. Отдаване под наем на общински терени за поставяне на преместваеми 
обекти по реда на чл.56 от Закона за устройство на територията и Закона 
за общинската собственост 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
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28. Прекратяване на съсобственост по реда на чл. 36, ал.1, т. 2 от ЗОС във 
връзка с чл. 36 от Закона за собствеността 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
 

29. Учредяване право на строеж за изграждане на гаражи върху Урегулиран 
поземлен имот I – за озеленяване и гаражи, кв. 33 по плана на с. 
Могилица, община Смолян по реда на чл. 37, ал. 1 от Закона за 
общинската собственост и чл. 50, ал.1 от Наредбата за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество чрез 
публични търгове с тайно наддаване. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
 

30. Изразяване на предварително съгласие, необходимо за одобряване на 
ПУП за обект: „План-схема – МВЕЦ „ЧИНАРА“, гр. Смолян“ 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
 

31. Отдаване под наем на терен за поставяне на преместваем обект по 
одобрена схема по реда на чл. 56 от Закона за устройство на територията и 
Закона за общинската собственост. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
 

32. Отдаване чрез търг, на земи – ниви, от общинския поземлен фонд на 
Община Смолян, намиращи се в землища на общ. Смолян, на основание 
чл. 24а, ал. 5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските 
земи. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
 

33. Отмяна на Решение № 272/20.10.2016 година, с което Общински съвет – 
Смолян е определил позицията на Община Смолян при участието й в 
извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по В и К на 
обособена територия Смолян 

ДОКЛАДВА: Димитър Кръстанов  – Председател на ОбС 
 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Преминаваме към неговото изпълнение, уважаеми 
колеги. 
 
ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Удостояване на Планинска 
спасителна служба – отряд Смолян със „Златен плакет на Община Смолян“ 
и парична награда. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Докладна записка от кмета на общината във връзка с 
удостояване на Планинската спасителна служба – отряд Смолян със „Златен 
плакет на Община Смолян“ и парична награда. Моля вносителят, г-н кмете, 
имате думата. 
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НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Уважаеми госпожи и господа общински съветници, 
колеги кметове, гости! Първо искам да честитя имения ден на всички именици. 
Преди да удостоим Планинската спасителна служба искам да направя едно 
съобщение. Тука има една статуетка, с която беше удостоена Община Смолян от 
Стопанска академия – Свищов. Това е национална награда. Пет общини бяха 
номинирани. Най-голямата награда е за Община Смолян – за най-добра 
администрация и най-добро използване на Системата за финансово управление и 
контрол. Трябва да се гордеем цялата община, с Общинския съвет и 
Администрацията с тази награда, защото тя е много обективна. Стопанска 
академия Свищов е реномирана организация. Уважаеми госпожи и господа 
общински съветници, навършват се 55 години от създаването на отряд на 
Планинска спасителна служба при БЧК в гр. Смолян. Доброволният планински 
спасител е единствения по своя специфичен статут, хуманитарен деятел и 
обществото му дължи тази голяма признателност. Той е подготвен да работи 
продължително време, в тежки и сложни метеорологични и теренни условия, 
много често с риск за собствения си живот и здраве, за да окаже помощ на 
пострадали в планините, както със знания и умения за медицинска помощ, така и 
с много технически и планински сръчности. И преди това и още много мотиви са 
изложени в самата докладна. Предлагам на Общинския съвет решение, с което 
удостоява Планинската спасителна служба – отряд Смолян със „Златен плакет на 
Община Смолян“ и ги награждава с парична награда в размер на 1 000 лв. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви, г-н кмете! Уважаеми колеги, откривам 
дискусия. Не виждам желаещи да се изкажат. Моля за извинение, че 
пропуснахме да честитим имения ден на нашия колега Петър Мирчев. Да си жив 
и здрав, г-н Мирчев! На теб, на близките ти, най-добри пожелания за много 
години, както се казва, здраве, радост и щастие! И на всички именици в община 
Смолян! Моля колеги. Не виждам желаещи да се изкажат. Моля общинските 
съветници, които са съгласни да прекратим разискванията по т. 1, да гласуват. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 27, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: С 27 „за“, без „против“ и „въздържали се“, 
прекратихме разискванията по т. 1. Гласуваме, 15 гласа, поименно, уважаеми 
колеги. 
 
Поименно гласуване на проекта за решение по т. 1 от дневния ред: 

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

 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Моля, обявете резултата. 
(Величка Пелтекова: 27 „за“, без „ против“ и „ въздържали се“.) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви. С 27 „за“, без „против“ и „въздържали 
се“, приехме. Да е честито на Планинската спасителна служба! Един отряд, 
страхотни момчета, отдадени изцяло на своята високохуманна благородна 
професия. Поздравления! 

 
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 и Раздел ІІ от Правилника за отличията на Община 
Смолян прие 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

№ 507 
 

1. Удостоява Планинска спасителна служба – отряд Смолян със „Златен 
плакет на Община Смолян”. 

2. Награждава Планинска спасителна служба – отряд Смолян с парична 
награда в размер на 1 000 лв. (хиляда лева). 

3. Възлага на Кмета на Община Смолян или упълномощено от него лице 
да връчи отличието и наградата на Планинска спасителна служба – 
отряд Смолян при подходящ повод. 
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4. Възлага на Кмета на Община Смолян или упълномощено от него лице 
да впише удостояването на Планинска спасителна служба – отряд 
Смолян със „Златен плакет на Община Смолян” в Почетната книга на 
Общината. 

 
ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Упълномощаване на представител 
на Община Смолян за участие в Общото събрание на съдружниците на 
„Регионално дружество за заетост и структурно развитие” ООД – Смолян, 
свикано за 29.06.2017 г. и гласуване по дневния ред. 
 ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: По т. 2 имате думата, г-н кмете, относно 
упълномощаване на представител на Община Смолян за участие в Общото 
събрание на съдружниците на „Регионално дружество за заетост и структурно 
развитие“ ООД – Смолян, което се свиква днес. Така че след малко ще имаме 
една пак специална процедура по надлежно упълномощаване да се яви нашия 
представител. Имате думата, г-н кмете. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Община Смолян е съдружник с 26 % от капитала в това 
дружество. В деловодството е получена покана за свикване на Общо събрание. 
Затова предлагам на Общинския съвет за представител на Общината в това 
събрание, да бъде г-н Момчил Николов – секретар на Общината и начина му на 
гласуване на това Общо събрание. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря, г-н кмете. Има ли желаещи да се изкажат? 
Г-н Хаджихристев, имате думата. 
КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: Във връзка с предстоящото участие на г-н Николов 
на Общото събрание на съдружниците от „Регионално дружество за заетост и 
структурно развитие“ ООД, в Комисията по законност беше разгледана 
подробно докладната записка, в която става ясно, че дружеството е около 8 000 
лева на загуба. Попитахме представителите на кмета и ни обясниха, че в това 
дружество Общината членува от мисля 2007 година. До преди пет години е 
правила вноски всеки месец по 5 600 лв. В момента тези загуби се покриват от 
тези натрупани средства, които са били. Виждаме, че от пет години Община 
Смолян въобще не използва услугите на това дружество. Така че ние сме „за“ 
участието на г-н Николов и „за“ гласуването, което е предложено, но предлагаме 
след това на Общинска администрация да се преразгледа по-нататъшното 
участие в това дружество. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви, г-н Хаджихристев. Този въпрос е 
резонен. Имате думата, г-н кмете. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Съгласен съм, г-н Хаджихристев, и ви благодаря за това 
предложение. Смятам, че във всички дружества, в които сме на загуба, би 
трябвало да си разгледаме участието. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви. Други желаещи да вземат отношение 
по т. 2 колеги? Не виждам желаещи да се изкажа. Моля общинските съветници, 
които са съгласни да прекратим разискванията по т. 2, да гласуват. 
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ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 27, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: 27 „за“, без „против“ и „въздържали се“, прекратихме 
разискванията. Гласуваме поименно, уважаеми колеги. 
 
Поименно гласуване на проекта за решение по т. 2 от дневния ред: 

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

 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Моля, обявете резултата, г-жо Пелтекова. 
(Величка Пелтекова: 26 „за“, 1 „ въздържал се“, без „ против“.) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви. С 26 „за“, с 1 „въздържал се“ приехме 
представител на Община Смолян на днешното Общо събрание на съдружниците 
на „Регионално дружество за заетост и структурно развитие“ ООД. Тъй като 
след много кратък период, до час и нещо трябва да почне заседанието, моля 
секретариата да подготви решението. Тука съответно виждате, че е включен и 
чл. 60 от АПК, за да може г-н Николов да се отправи незабавно да изпълнява 
своите функции, както стана ясно, още днес. 
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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. 
9 и 23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и 
чл.34 от  Наредбата за условията и реда за упражняване на правата на 
собственост на общината в търговски дружества с общинско участие и 
общински предприятия във връзка с чл. 137, ал. 1, т. 3 от Търговския закон и чл. 
60 от Административно-процесуалния кодекс прие 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

№ 508 
 

I. Упълномощава МОМЧИЛ НИКОЛОВ НИКОЛОВ – Секретар на община 
Смолян, да представлява община Смолян на Общото събрание на съдружниците 
на „Регионално дружество за заетост и структурно развитие” ООД – Смолян, 
ЕИК 120040327, със седалище и адрес на управление град Смолян, област 
Смолян, община Смолян, бул. „България” 24А, в което Община Смолян е 
съдружник с 26 % от капитала на дружеството, на 29.06.2017 г. от 17:30 часа, 
като вземе становище и гласува по проекторешенията, съдържащи се в 
предложения дневен ред, както следва: 

1. По точка първа от дневния ред: Приемане отчет за дейността на 
дружеството през 2016 г. - да гласува „за” и да изрази положително становище. 

2. По точка втора от дневния ред: Приемане на счетоводен баланс и отчет 
за приходите и разходите на дружеството за 2016 г. - да гласува „за” и да изрази 
положително становище. 

ІІ. Възлага на представителя на община Смолян да присъства на Общото 
събрание на съдружниците. 

ІІІ. Предоставя на представителя на община Смолян в съответствие с 
настоящото решение да извършва всички необходими действия за защита на 
интересите на община Смолян като съдружник в „Регионално дружество за 
заетост и структурно развитие” ООД – Смолян. 

IV. Възлага на упълномощения представител в седемдневен срок след 
провеждане на Общото събрание на съдружниците да изготви доклад и 
представи протокола от проведеното събрание. 

V. Допуска предварително изпълнение на настоящото решение по реда на 
чл. 60 от АПК.                                                                                                                                    
ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Приемане на окончателен план и 
отчет за изпълнението на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове и 
отчет за състоянието на общинския дълг към 31.12.2016 година на община 
Смолян. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Преминаваме към т. 3, уважаеми колеги. Докладна 
записка от кмета на общината относно приемане на окончателен план и отчет за 
изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове и отчет за 
състоянието на общинския дълг към 31.12.2016 г. на Община Смолян. Имате 
думата, г-н кмете. 
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НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Сборният отчет за изпълнението на бюджета на 
Община Смолян включва изпълнението на бюджета на Общинска 
администрация и 28 броя второстепенни разпоредители с бюджетни кредити. 
Искам да добавя, че той включва доста подробни таблици и цифри. Искам да 
добавя, че тази година за поредна година отчета на бюджета на Община Смолян 
е заверен от Сметната палата и се радвам, че това вече е традиция последните 
години да се заверява, защото дълги години преди това не беше заверяван. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви. Откривам дискусия, уважаеми колеги. 
Имате думата за становища, въпроси, оценки и разбира се да тече дискусията по 
един изключително важен въпрос. Председателят на Комисията по бюджет, 
финанси и икономическо развитие – г-н Стоян Иванов. Имате думата. 
СТОЯН ИВАНОВ: Благодаря, г-н председател. Уважаеми г-н кмет, уважаеми г-н 
председател, уважаеми колеги общински съветници, уважаеми гости, 
журналисти. Аз ще запозна с това, че 2016 година ще е запомня с това, че в 
резултат на работата на кмета, на ръководството, на общинската администрация, 
на Общинския съвет, на опозицията, Общината, която беше вкарана в режим на 
финансово оздравяване, успя да излезе от този режим. Тя беше вкарана по 
силата на Закона за публичните финанси и като резултат от работата на всички 
тези структури, които казах, тя успя да излезе и в момента сме нормална община 
като всички останали. Явно е, че сме постигнали определена финансова 
устойчивост и стабилност. Покрили сме показателите, които са утвърдени от 
Министерство на финансите по тяхна методика и в момента сме една нормална 
община. Ще си позволя да направя един кратък сравнителен анализ на 
резултатите, но не спрямо плановите данни, каквото обикновено се случваше и в 
публичното обсъждане на бюджета, и в комисиите, а спрямо резултати от 
последните години. Значи от 2011-та до 2015 година приходната част на 
местните дейности се движат около 7 100 000 и 7 900 000 лв. Тази година, 2016-
та, която отчитаме в момента, ние сме изпълнили 9 765 000 лв. или 2 200 006 лв. 
повече. 2 200 006 лв., казвам го на всички колеги, и на медиите. Тоест 
преизпълнили сме отчета на бюджета спрямо 2015-та с 129 %. И това не се 
дължи на някакви случайности, на един или два показателя. Цялата система от 
показатели се преизпълнява и затова ще цитирам: Данък недвижими имоти – при 
2015 г. постигнати 1 264 000 лв., 2016-та е 1 507 000 лв. или 243 000 лв. повече, 
или 119 % преизпълнение. Данък превозни средства – при 2015-та постигнати 1 
258 000 лв., 2016-та са постигнати 1 622 000 лв. или повече с 364 000 лв., или 
това е преизпълнение на ставката 129 %. Данък придобиване на имущество, 
което показва така покупко-продажбите на недвижимите имоти в нашата 
община – през 2015-та 579 000 лв., 2016-та 1 006 000 лв. Плюс 427 000 лв. или 
174 %. Приходи и доходи от собственост – при 709 000 лв. през 2015-та, 890 000 
лв. през 2016-та. Тоест 181 000 лв. в повече. Глоби, наказателни лихви – при 
285 000 лв. през 2015-та, 476 000 през 2016 г. Значи системата от показатели 
показва един добър резултат. И пак казвам, усилието на всички нас. Аз съм 
безпартиен, не мога да правя политически изказвания, но това са цифрите, които 
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се надявам да бъдат отразени коректно и в медиите, защото досега не съм видял 
такова нещо. По отношение на бюджет 2017-та година ще говоря след малко, но 
смятам, че трябва да бъдем удовлетворени от работата ни през 2016 година, 
защото 2 006 000 лв. в сравнение с 2015-та година, това си е един много сериозен 
ресурс, много разходи са покрити, много задължения са покрити и Общината е 
била в едно стабилно и устойчиво финансово състояние. Това е от мен. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви, г-н Иванов. Други колеги? Г-н Стефан 
Сабрутев. Имате думата. 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Уважаеми колеги, г-н кмете, г-н председателю, гости! 
Първо да честитя на колегата Петър имения ден. Да си жив и здрав! Много 
успехи ти желая! Искам първо една реплика на г-н Стоян Иванов. Той прочете 
своето виждане за отчета на бюджета и аз мога да го определя, че той го прочете 
както дявола чете евангелието. Защо е така?! Необяснимо защо. Все пак той е 
председател на Бюджетната комисия и би трябвало безпристрастно да оцени 
самия бюджет. А фактите в бюджета след малко ще ви ги кажа. Това не е 
сравнение между 2011-та и 2016-та, а по принцип се сравнява винаги с плана, 
тоест с бюджета, който сме приели и изпълнението. И цифрите показват съвсем 
различно нещо. Първо, да кажа за отчета за 2016 година, по приходната част. 
Изпълнението на собствените приходи, г-н Иванов, най-вече към вас обръщам 
внимание, все пак сте председател на една важна комисия, е 51 %. Ако мислите, 
че това е свършена работа от администрацията, значи определено съм прав в 
първото си изказване. При план 19 138 210 отчетени 9 764 634 лв. Като най-
голямото неизпълнение в параграф 41-00 са постъпления от продажба на 
нефинансови активи. План 9 057 289 лв., отчетени 181 751 лв. Точно там, където 
администрацията би трябвало да положи усилия за продажба на имотите, които 
ние сме разрешили да се продадат. За такса битови отпадъци плана е 3 600 000 
лв., в отчета са събрани 2 887 104 лв. или това е 80 % от събраните приходи. 
Голямо неизпълнение има и в параграф 27-10 „Такса за технически услуги“. 
Забележете, планът е 800 000 лв., а изпълнението е 287 537 лв. Няма да смятаме 
процентите, ама е около 35 % така смятане на крак. Както и в параграф 27-10 
„Такса за административни услуги“. Планът е 300 000 лв., изпълнението е 
186 331 лв. В приходната част се отчитат предоставени дарения в размер на 
28 000 лв., а в плана е 2 195 000 лв. В разходната част. Имам доста въпроси и тъй 
като практиката ми показва, че когато ги задам наведнъж, получавам отговора от 
10 въпроса на единия, ще ви помоля, когато задавам въпрос да не сядам. 
Десетина въпроса имам, моля да ми отговаряте на всеки един поотделно, за да 
може да разберат и гражданите, и колегите, какво е изпълнението на бюджета, 
как се случва и т. н. Първият въпрос ми е: Има ли извънбюджетни сметки извън 
евросредствата през 2016-та година? Ако мога да получа отговор на този въпрос. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Аз първо искам да отговоря на другите неща. Всеки 
бюджет е една прогноза. Това, че не се е продало толкова, колкото се е 
прогнозирало, някой може да ви обвини вас, че не сте купили нещо общинско, 
купувате частно. Купете общинско. Нима може да се предвиди за какво точно ще 
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се намери купувач? И ми е много интересно, вие сте човек от бизнеса, а 
твърдите, че като е заложено да има толкова пари като дарения, трябва да се 
изпълни. Ние залагаме, но дарението е доброволна дейност. Как може да се 
обвиняваме за това, че не сме намерили дарители? Дето викаше един общински 
съветник, „Да се държим като проститутки ли искате?“, както казваше един 
общински съветник. Разберете, че бюджетът е една прогноза, г-н Сабрутев. Вие 
смятате, че като е казано, че трябва да има толкова дарения – и на всяка цена. Но 
на всяка цена нищо не трябва да се прави. Г-жо Аръчкова, моля ви да му 
отговорите на въпроса. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Моля, по конкретния въпрос, ако обичате, г-жо 
Аръчкова. Той е доста експертен. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА – зам.-кмет на Община Смолян: Уважаеми общински 
съветници, уважаеми г-н председател, уважаеми г-н кмет, уважаеми гости! Всяка 
община, съгласно Закона за счетоводството и Закона за публични финанси, има 
една разплащателна сметка, една извънбюджетна сметка, една във валута и една 
сметка, която е за банкови гаранции и депозити. Нашата община спазва 
законодателството и имаме по една такава сметка. В тази извънбюджетна 
сметка, която цитирате, има извънбюджетни средства, които са през програми и 
проекти, които минават през извънбюджетна сметка, минават през валутна 
сметка, а има други, които минават директно през разплащателна сметка. Това е 
в зависимост от различните програми и различните видове. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви. Г-н Сабрутев, продължете, ако обичате. 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Имам само една реплика към г-н Мелемов. Г-н Мелемов 
започна и се хвана за последната точка за даренията. Ама това беше похвала към 
вас, ама вие не го разбрахте. Че са планувани 2 200 000 дарения, вие сте събрали 
28 000 лв. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Благодаря, щом ме хвалите. 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Аз ви хваля. Не винаги критикувам. Вие сте се настроили 
така, че аз едва ли не винаги ви критикувам. Напротив, това беше похвалата и 
бях я оставил най-накрая. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Аз до колкото си спомням, г-н Сабрутев, това е за 
първи път. Затова не съм разбрал. 
СТЕФАН САБРУТЕВ: За първи път? 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: За първи път. Винаги има първи път. 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Няма да е последен, не се притеснявайте. Не може да 
планувате 9 милиона, г-н Мелемов, продажби, а да продадете за 181 000 лв. Това 
показва, че или не можете да планувате, или сте слаби търговци.  
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Да, но помните … 
СТЕФАН САБРУТЕВ: И тука статуетки, награди, ясно е. Получили сте я, 
страхотно е за нашата община. Моля ви да не ме прекъсвате сега. Аз говоря.  
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Вие ми задавате въпрос. 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Ама чакайте, не съм приключил с въпроса.  
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Моля ви да говорите един по един. 
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СТЕФАН САБРУТЕВ: Защо правим такива нереалистични бюджети? И ще 
продължаваме да ги правим, предвид това, какво сте предложили в следващата 
точка. Защо плануваме 9 милиона, пък вие не можете да изпълните и 10 % от 
това нещо? 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Да ви отговоря ли? 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Г-н кмете, да. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: От тази работа нямаше да стане никаква за общината. 
Проблемът е, както по-рано бюджета беше доста по-голям от сегашния, помните 
ли? 40 милиона, 50 наближаваше. И се планират 50 милиона приход и се харчеха 
50 милиона. Ама и тогава не се събираха 50. А ние сега като не сме ги събрали, 
не ги и харчим. Така че винаги, както казах, това е една прогноза. Надяваме се на 
добра година, интерес. Но пак ви казвам. По тази логика да критикуваме защо не 
купувате общинска, ами купувате частна собственост. Всеки, който купува, 
търси това, което му трябва. Ние с надяваме, но пак казвам, не харчим без да сме 
добили пари. Така че и затова не задлъжнява Общината. Напротив, дългът се 
топи. 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Това последното, моля ви, да не го твърдите. Дългът не 
се топи. Това е друга тема. Сега няма да я отварям. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Не. В тази зала обикновено критикуват общинските 
съветници и затуй сме тук. 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Започвам да питам по параграфи в разходната част, 
защото там е нещото, което може би вие трябва да дадете обяснение защо не сте 
спазили в голямата си част разходната част, която ние, общинските съветници 
сме гласували. И карам по т. 4, като въпросче. Всички капиталови разходи в 
дейност 122 „Общинска администрация“ по параграф 51-00, 52-00, 53-00 имат 
отчет, но нямат такъв план. Тоест вие сте извършвали разходи, без одобрение на 
Общинския съвет. Както е по Закона за публичните финанси. Защо вие сте 
неглижирали нашето решение, защо не сте искали разрешение, преразглеждане 
на бюджета, актуализиране по тези параграфи? Ако можете да обясните. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Г-жо Аръчкова? 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Г-жо Аръчкова, имате думата. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Извинявайте, г-н Сабрутев, но в крайна сметка аз мисля, 
че малко трябва да погледнете и другия факт. Има държавно делегирана дейност, 
има и местна дейност. Параграф 51-00, това е ремонт. Параграф 52-06 са всички 
инфраструктурни обекти, които се изграждат. Параграф 53-00 там са всички 
видове други тъй наречени дълготрайни материални активи. В същото време 
имайте предвид, че това е отчет на цялата администрация като администрация и 
натрупан ефект. Натрупаният ефект е от държавно делегирана дейност, от 
всички 28 общински второстепенни разпоредители и това е един обобщен отчет. 
Ако ние не бяхме спазили законовите постановки, това  Сметна палата нямаше 
да ни го завери отчета без забележки и без резерви. Тъй че нека да погледнем 
малко по-експертно на нещата. Фактът е такъв, че държавно делегираните 
дейности, всички второстепенни разпоредители, след това всички, които са по 
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европейски програми и проекти, завишаване на стойностите, където са хвърлени 
средства във връзка с изграждане, било то подобряване енергийна 
ефективност на сгради, увеличаване стойността на сградата, вие това като 
бизнесмени много добре го знаете, че всеки актив, когато има своите 
подобрения, има качване на стойността. Това качване на стойността отива в 
различните видове параграфи, по различни функции, по различни дейности. 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Тоест, г-жо Аръчкова, вие потвърждавате това, което аз 
казвам, че по трите параграфа вие сте изразходвали средства, които ние 
Общинския съвет не сме одобрили. Така ли да разбирам? 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Нищо подобно. Даже мога да се върна на предишното 
нещо, което коментирахте с г-н Мелемов и г-н Мелемов ви отговори. Годишна 
програма за продажбите имаме гласувана от Общинския съвет. Проектобюджет 
2016 г. – приет бюджет имаме също от вас общинските съветници. Държавно 
делегираните средства са по Закона за бюджета на Република България. Всички 
допълнителни изменения, които идват под формата на различни постановления, 
всички средства, които идват по различни програми и проекти, намират 
отражение в отчета.  
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви. Г-н Сабрутев. 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Аз продължавам въпроса. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Продължете, да. 
СТЕФАН СТАБРУТЕВ: Изводът е, че тук са надвишени стойностите и са 
харчени средства, които не са одобрени от Общинския съвет. Вие можете да си 
говорите, че Сметната палата ви е заверила. Обикновено Сметната палата 
заверява финансите къде са отишли и дали някой не ги е откраднал. Те са тук 
някъде. Че вие сте ги харчили… 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Не, тя точно това проверява дали отчета… 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Добре, г-н Мелемов, нека да се уважаваме и да приключа 
аз. След това колкото искате говорете, репликирайте ме след това и така. Значи 
вие искате да кажете, че да кажем сграда с енергийна ефективност, за която 
договорът е за 200 000 лв., вие сте платили 300 000, защото така разбрах от 
вашето изказване. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Не е вярно и не спекулирайте по този начин. 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Е, как? Значи вие сте надвишили сумите. Тези суми, 
обикновено към края на годината се прави една актуализация на бюджета и ние я 
одобряваме или не одобряваме. Тоест вие имате излишък или нужда някъде да 
се харчат средства, но ние сме органът, който разпределя тези средства дали ще 
се дадат там или не. Вие сте ни пренебрегнали. Това е едно неглижиране на 
Общинския съвет като институция. И ще продължа с другите точки, защото това 
е само четвърта, а имам още. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Да, слушаме ви. 
СТЕФАН САБРУТЕВ: В дейност 284 „Ликвидиране на последствия от стихийни 
бедствия“ са отчетени средства по параграф 10-20 „външни услуги“ и параграф 
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52-06 със знак „-“. Ако можете, да ми обясните какво значи, защото аз не съм 
наясно. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Г-жо Аръчкова, ако обичате. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Днес ще се обучаваме, ама какво да се прави. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: В същото време аз имам едно предложение към всички 
общински съветници и към вас, г-н председателю на Общинския съвет. В 
момента, г-н Сабрутев беше и присъстваше на обществено обсъждане, бил е 
информиран, защо на общественото обсъждане не си поставихте тези всичките 
въпроси, а в момента вие цитирате неща и искате да ви бъде даден отговор на 
момента? Значи в параграф 10-20 за бедствия и аварии, абсолютно всички 
услуги, които са извършени от всичките фирми за отстраняване на последиците, 
те минават като външни услуги. Това, което е с проекти, за да бъде възстановена 
дадена стена, там минава в изграждания и в параграф 52-06. Какво трябва ние да 
сме били заложили като общинска администрация, когато ние не знаем какво ще 
бъде бедствието и каква ще бъде аварията? Ама аз затова искам да подчертая за 
пореден път, нека да бъдем малко по-коректни. И нека взаимоотношенията 
между Общинска администрация и Общински съвет да бъдат малко по-коректни. 
Все пак и едните, и другите, сме хора. Не всеки, който работи не греши. Всеки, 
който работи греши. Това е стара поговорка. Но така да се изпитваме и да си 
правим един вид дискусия, едва ли не изпит, аз да отговарям от името на 
Общинска администрация, да, нямам нищо напротив. Аз съм един от 
ръководителите, отговарящ за финансите на Община Смолян. Мога категорично 
да кажа, че в Общинска администрация знаем всеки един лев къде е влезнал и 
всеки един лев къде е отишъл. И това нещо го показаха нещата и 
взаимоотношенията, както с Министерство на финансите, както с Национално 
сдружение на общините и т. н. В същото време да правим анализи на отчет, на 
данни, които са отчетени, ами вие утре можете да ми поставите въпроса и за 5 
лева къде са отишли и какъв е точно разхода. Нямам нищо напротив, но нека да 
се съсредоточим и да обясняваме. Всеки вид дейност си е с отделен параграф. 
Във всеки вид параграф, дейност, функция, натрупаните резултати влизат в 
общия резултат. В дадената сума по бедствия и аварии, има и кметства, има и от 
второстепенни разпоредители, където са отстранявани и при тях. Много е 
относително като понятие да дам аз точна разбивка какви са външните услуги. 
Тези външни услуги са външни услуги извършени от фирмите, във връзка с 
отстраняване на дадените бедствия и аварии. Не мога да кажа точната сума 
колко е за машиносмени, колко е за пясък, колко е за цимент и т. н. Това просто 
е несериозно. 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Уважаема г-жо Аръчкова. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Г-н Сабрутев. 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Аз не знам защо се изнервяте толкоз и така да си 
изпускате нервите. Аз съвсем спокойно попитах само защо е с „-“, не нещо 
повече. Обаче явно има нещо гнило тука, щом така взехте да се притеснявате. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Не, г-н Сабрутев. 
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ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Изобщо не съм си изпуснала нервите. Просто приказвам 
на по-висок глас. Извинявайте, ако смятате, че съм си изпуснала нервите или съм 
ви обидила с нещо. 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Вие ли, г-н кмете, ще отговорите? 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Идеята е друга. Наистина, вие гледам, че сте се 
готвили. Ползвайте някакви консултанти, защото наистина тука сега занимаваме 
целия Общински съвет с някои пъти дребнотемие. 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Прав сте, г-н Мелемов. Точно така. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: И наистина, има комисии, обществено обсъждане. 
Винаги е на разположение цялата администрация.  
СТЕФАН САБРУТЕВ: Прав сте. Сега ще ви обясня защо задавам тези въпроси. 
Защото очаквах този въпрос да ми го зададете. Аз присъствах на общественото 
обсъждане на две комисии – на ТУОС и по бюджет и финанси. Колегите могат 
да го потвърдят. Г-жа Аръчкова също присъства, г-жа Цекова присъства. Знаете 
ли, аз там също се бях подготвил добре, както за отчета, така и за бюджета. Имах 
доста питания и не точно по този въпрос, но умишлено този го зададох тук. За да 
чуе и населението, и колегите, за какво става въпрос и как изпълнявате бюджета. 
Но поисках няколко справки относно бюджета. Питайте ги, казахме всички, 
приехме го, гласувахме го, до сряда до обяд да ни се представят разбити 
справки, капиталови разходи, спорт, колко са за спортни клубове, колко са за 
участия в състезания. Я питайте дали са ги направили. Това исках да покажа с 
тези въпроси и аз ще продължа, за да чуят хората точно какви неща са 
извършени по този отчет, който така е приет. Хубавият отчет, който го хвалите. 
Продължавам. Шестият ми въпрос. В дейност 311 „Детски градини“, се 
наблюдава преразход в издръжката, в размер на 357 000 лв. Питането ми е: 
Планът е бил 739 968 лв., вие сте отчели изразходвани 1 097 645 лв. И не питам, 
за да се заяждам. Просто питам за какво извън предвидените, сме изхарчили 
357 000 лв. Мисля, че е резонен въпроса. Ако можете, да обясните. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Г-жо Аръчкова, имате думата. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Не коментираме тука нещата на заяждане, г-н Сабрутев. 
Ни най-малко точно пък аз лично искам да се заяждам с някой. Детските 
градини, знаете, че са едно звено към Общинска администрация. Има 
завишаване на минимална работна заплата, има завишаване на хранителни 
продукти. Знаете, че таксата на детските градини не е вдигната. Това е решение 
на Общинския съвет. Издръжката на детските градини е изцяло за сметка на 
местния бюджет. Има разходи, които са направени във връзка с ремонтни 
дейности в детските градини, има разходи, които са за допълване както на 
гориво, както и на подмяна на техните тъй остарели и кухни, по изискванията на 
РИОКОЗ, по изисквания на Пожарната имаме промяна на някои от местата с 
пожарните им инсталации. Имаме и смяна на вътрешни врати пак по 
предписания на Пожарната, че трябва вратите да бъдат тип „пеперуда” и т. н., но 
това са разходи, които са отишли за децата на нашия град. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви, г-жо Аръчкова.  Г-н Сабрутев. 
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СТЕФАН САБРУТЕВ: Естествено, децата са нещо много важно и аз се радвам, 
че ги цените, но все пак питам не е ли правилно по закон, когато има увеличение 
на средствата в даден параграф, да се актуализира бюджета преди приключване 
на годината? Вие не трябва ли да искате от нас актуализиране на бюджета и ние 
да ви разрешим това нещо? Да свикате за една точка, налага се така и така, да се 
направи ремонт на тази кухня, на еди-кое си заведение, за храната не ни стигат 
средствата по еди-какви си причини... Аз знам ли каква обществена поръчка сте 
провели? Може да сте избрали най-скъпите храни. Това е друга тема. За 
всичките тези неща ги чета, за да покажа, че вие неглижирате работата на 
Общинския съвет и ще продължавам с въпросите. Какво представляват 
отчетените средства със знак „-” в размер на 753 491 по параграф 19-00, дейност 
603 „водоснабдяване и канализация”? Не се заяждам, само питам защо е със знак 
„-”. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Г-жо Аръчкова, ако обичате. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Дяловото участие, извършените ремонтни дейности, във 
ВиК асоциацията на предадените от нас активи към ВиК дружеството. ВиК 
дружеството фактурира на Община Смолян извършените ремонтни дейности. 
След това ние тези ремонтни дейности си ги префактурираме на ВиК и ВиК ни 
ги възстановява. Затова е с отрицателен знак. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Г-н Сабрутев, настина излиза все едно се обучавате в 
момента. 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Не, г-н кмете. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Ама за това и лично можете да седнете двамата и да се 
изясните. 
СТЕФАН САБРУТЕВ: А, не, не. Лично беше на комисията. Вие изрично сто 
пъти сте казвали „подготвяйте се на комисии, г-н Сабрутев, четете там”. Аз 
четох, исках. Нека г-жа Аръчкова да каже справките, които поисках и ги 
гласувахме, защо ги нямат общинските съветници? 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Г-н Сабрутев, има протоколи от всичките комисии. На 
нито една от комисиите относно отчет не сте поискали справка. 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Не говоря за отчета. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Коментираме в момента и сме на точка „Отчет”. 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Ние ще стигнем и до другата. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: На точката за отчет такива справки... Много ви моля, 
имам молба към колегите от Общинска администрация, които отговарят за 
общинските съветници, да ви разпечатат, не на имейл да ви ги пратят, самите 
протоколи от комисии, да видим къде в комисии и кой от общинските съветници 
зададе някакъв въпрос относно отчета на Община Смолян. 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Г-жо Аръчкова, не съм казал, че по това съм питал. Питах 
други неща, които вие не ги изпълнихте. И нарочно оставих тези да питам тук, 
защото бях сигурен, че няма да ги изпълните. За да покажа, че вие ни 
неглижирате и на комисии, и в Общинския съвет нашите решения не се 
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изпълняват. Ето затова. Тези неща, ако ги бях казал, може би щяхте да 
изпълните 1-2, но следващите ще питам на следващата точка. Имаме на стр. 26-
27 от  отчета планирани средства за дейност 622 „озеленяване”, в размер на 
39 000, а са изразходени 436 651 лв. Ако можете да поясните какво сме 
озеленили за половин милион в града, защото масово хората казват, нашите 
съграждани, че не виждат такова озеленяване. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Г-н Сабрутев, има Закон за счетоводството. Разходите в 
Общинска администрация са на касова основа, на реално изплатени разходи. 
Може би трябваше от тук да започна. А не е принципа на счетоводството в 
търговско дружество да имаме начисление и изпълнение. Тука имаме разходи на 
касова основа. Разходите на касова основа се отчитат като разходи при тяхното 
разплащане. Разплащането на цесията на „Титан Клинър”, разходът от това 
разплащане е сумата, която е по този параграф и по тази сметка. Бях ли ясна? 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Искате да кажете, че това не е за чистота, а това е за 
озеленяване. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Това е за озеленяването по фактурите...  
СТЕФАН САБРУТЕВ: По цесията... 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: ... 2010-та, 2011-та и 2012-та – 3 160 000 цесия. От нея 
има толкова, които са за това перо „озеленяване”. 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Тоест ние за пет години сме платили 500 000 на „Титан 
Клинър” за озеленяване, така ли да разбирам? Така излиза от отговора ви, затова 
питам. То е ясно при кого са отишли парите, въпросът е за какво сме ги дали. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Дадени са по точния параграф и точната сметка. Това 
мога да го гарантирам, защото е подписан и отчетен. А това нещо го следят. 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Точно по този въпрос ще ви отправя допълнително 
питане, за да разнищим нещата, но сега няма да отнемам повече време. Изясниха 
се доста от нещата. В параграф 10-20 „Външни услуги” на дейност 623 „чистота” 
са планирани 2 930 213, а са изразходени 3 623 912 лв. Ако може и тука да ни 
„светнете” така за какво са отишли. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Ние го превърнахме в диалог. Пак ще се повторя. В тази 
сума, би трябвало тогава да поискате пълна разбивка на всичките външни 
услуги. Фирмата, която е сключила договор за сметосъбиране и сметоизвозване; 
фирмата, която е сключила договор за „зелените” отпадъци; фирмата, която е 
сключила договор относно правене на табели и на всички разходи – мониторинг, 
външни услуги, които са във връзка с този вид дейност „чистота” на територията 
на община Смолян, са в този параграф и в тази сметак. Това  са реално 
изплатените разходи през 2016 година. 
СТЕФАН САБРУТЕВ: За чистота. Само ще се върна за последно вече, няма да 
задавам повече такива неудобни въпроси, за да не ви притеснявам, но отчета на 
Сметната палата, на финала на този отчет. Финансовият отчет на Община 
Смолян за 2016 г. се заверява без резерви с обръщане на внимание. Параграф за 
обръщане на внимание. Сметната палата обръща внимание за ползван временен 
безлихвен заем за бюджета от сметката за чужди средства на Общината, който 
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към 31.12.2016 г. е в размер на 794 189 лв. Ползването на заем е отчетено в 
съответствие с указанията на Министерство на финансите, но е в несъответствие 
с правната рамка. Не е спазен чл. 147 от Закона за публичните финанси, съгласно 
който, чрез сметките на чужди средства не може да се отчитат и извършват 
други дейности, освен администрирането на чужди средства и дейността на 
съответните държавни органи по принудително изпълнение и конфискуване на 
активи и последващо управление и разпределение на събраните средства, 
съгласно изискванията на приложимото законодателство. Одитното становище 
не е квалифицирано във връзка с този въпрос. Това значи, че е правен въпрос. 
Това значи, че вие сте нарушили закона и последното изречение показва, че те не 
са компетентни правно да кажат какво е вашето нарушение. И вие се гордеете с 
това, че ви е заверен отчета. Моля ви се. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Щом смятате, че е нарушен закона, има органи. 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Има органи, разбира се. Но питането ми е. Ще прескоча, 
за да запозная уважаемите колеги и граждани, към бюджета. Само за мъничко, 
тъй като г-жа Аръчкова ми отговори на питането ми в комисиите, че това нещо е 
отстранено януари месец. Нали така казахте, г-жо Аръчкова? Какво 
представлява това нарушение, ако можете да отговорите и как го отстранихте? 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Г-н Сабрутев, това са средства, които са по сметка 
гаранции, средства, които са свободни в сметката на Община Смолян. Всички 
видове гаранции, всички видове депозити, всички видове средства се намират в 
тази сметка и се нарича сметка „чужди средства”. Тези чужди средства са 
натрупани и между нашите второстепенни разпоредители, на които ние сме 
давали временни заеми, за да им подпомогнем дейността с техните разплащания. 
Един пример мога да ви дам с Дома в Петково, на който ние в началото на месец 
септември им даваме за целия сезон да си заредят горивото, защото в януари, 
февруари месец те не могат да си направят зареждане, защото до там не може да 
стигне. Тези 20-30 хиляди, примерно ги давам, точната сума в момента не мога 
да кажа на кой колко е, в същото време в края на годината те не могат да ни я 
възстановят, защото тези средства им идват като стандарт, като разходи, като 
приходи през 2017 година. Януари месец всичките тези второстепенни 
разпоредители са ни възстановили средствата и тези средства са си влезнали в 
сметката за депозит и гаранции. 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Законово ли е това действие? 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Да, законово е действието. С тази разлика, че на 31 
декември... 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Тука Сметната палата не пишат, че е законово, а пише, че 
е противозаконово. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Аз не искам да се връщам назад, когато в 2012 година 
сметката, която Общината завари беше нулева, а по показатели имаше депозит и 
гаранции и за участие и изпълнение на различните фирми в размер на 1 000 000. 
Тези средства ги нямаше по сметката и бяха използвани за изплащане на 
разходи. В края на годината не бяха възстановени. От тогава ние продължаваме 



Протокол № 26/29.06.2017 г. 

  

23 

 

всяка година да наваксваме средствата. Миналата година никой не попита как 
фирмите, които бяха внесли преди четири години депозит за зимно или пък за 
почистване на териториите от сняг и опесъчаване, тези средства ги искат и да им 
се върне депозита, защото договорът е прекратен, а те за да участват за новите 
договори, трябва да внесат нови депозити. 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Това са неща, които вие в кухнята сте ги знаели, затова да 
не отклоняваме въпроса. Само ще прескоча леко към бюджета. Мислите ли, само 
да попитам, тази година да нарушавате по същия начин бюджета? Тоест да 
вземате от единия джоб и да ги вкарвате в другия?  
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Ако се налага, да. 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Значи пак ще го правите.  
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Не може да спираме работата нито на Общинска 
администрация, нито на второстепенните изпълнители. 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Защо не взехте от нормалната сметка, а от 
извънбюджетната? Нали имаме сметка с остатъци? 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: В нормалната сметка когато няма човек средства, няма от 
къде другаде да ги вземе. 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Последното питане в следващата точка ще го отправя 
като корекция, защото не касае тази. Благодаря ви. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви, г-н Сабрутев. Благодаря и на г-жа 
Аръчкова. Г-н кмете, имате ли нещо допълнително по този въпрос? Уважаеми 
колеги, продължаваме дискусията по отчета за 2016 година. Г-н Хаджихристев, 
имате думата. 
КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: Един въпрос само към отчета. Къде са отразени 
разходите за компостиращата техника на сметището? Колко са като размер? И 
евентуално в следващата точка, къде са посочени в бюджета? 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви. Г-жо Аръчкова, имате думата. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Средствата са посочени в параграф 52-06, където е 
влезнала сумата на реално изплатените фактури за изпълнението на нещата. 
След подписването на Акт 16 в Дирекция „Строителство”, на нас ни се дава 
форма, в която форма се подават колко са съоръжения, колко са сграда, колко е 
машини и т. н. и се разнасят по различните параграфи. Това по Закона за 
счетоводството се разнася в следващата година. В шестмесечен срок е 
задължението след приемане и подписване на Акт 16, въвеждане в експлоатация, 
подписване на Акт 16, да се подадат декларации както в Местни данъци и такси 
за сградния фонд, така и да бъдат разнесени по различните видове сметки – дали 
е съоръжение, дали е машина, дали е оборудване, дали е сграда или пък е земя. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви, г-жо Аръчкова. Г-н Сабрутев, имате 
думата. 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Един въпрос в тази връзка. Средствата за обслужване 
къде са посочени в бюджета на въпросната компостираща и сепарираща 
инсталация, ако можете да кажете?  
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Г-жо Аръчкова, имате думата. 
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СТЕФАН САБРУТЕВ: Не е ясно средствата за обслужване. До колкото знам, г-н 
Мелемов проведе процедура и годишната задача е 600 000 лв. Има ли изхарчени 
средства миналата година или не?  
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Какво имате предвид относно обслужване? Има 
изграждане, има обслужване. В момента г-н Хаджихристев зададе въпроса 
относно изграждането. 
(Кирил Хаджихристев, от място: И обслужване.) 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Обслужването е по договор, който е външни услуги. Той 
си минава по дейност 623 „чистота” и си отива по параграф 10-20. 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Въпросът ми е на кой ред да го открием, да се 
ориентираме колко средства? 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Все пак не съм компютър, за да ви кажа точно на кой ред. 
Съжалявам много. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Уважаеми колеги, продължаваме обсъждането на 
отчета за 2016-та, точка трета от днешния дневен ред. Г-н Хаджихристев, имате 
ли реплика по този въпрос? Нямате. Моля за отношение, уважаеми колеги, за 
изказвания, становища. Не виждам желаещи да се изкажат и да продължим 
дискусията. Предлагам ви, уважаеми колеги, да прекратим разискванията по т. 3. 
Моля общинските съветници, които са съгласни да прекратим разискванията по 
отчета за 2016-та, да гласуват. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 26, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: С 26 „за“, без „против“ и „въздържали се“, 
прекратихме разискванията. Уважаеми колеги, гласуваме поименно. 
 
Поименно гласуване на проекта за решение по т. 3 от дневния ред: 
1. Ангел Безергянов    – „за“ 
2. Анита Чолакова   – „за“ 
3. Валентин Кюлхански    – „въздържал се” 
4. Валентин Цолов    – „въздържал се“ 
5. Данчо Киряков     – отсъства 
6. Димитър Кръстанов    – „въздържал се“ 
7. Димитър Николов    – „за“ 
8. Екатерина Гаджева   – „за“ 
9. Елисавета Лободова    – „въздържала се“ 
10. Ивайло Халваджиев    – „за“ 
11. Иван Пищалов     – „въздържал се“ 
12. Илия Томов     – „въздържал се” 
13. Кирил Асенов     – „против” 
14. Кирил Хаджихристев    – „въздържал се“ 
15. Коста Начев     – „въздържал се“ 
16. Костадин Василев    – „за“ 
17. Мариана Сивкова    – „за“ 
18. Мария Семерджиева    – „за“ 
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19. Марияна Методиева    – „въздържала се“ 
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     – „въздържал се“ 
29. Юлия Кисьова     – „за“ 
 
(Ангел Безергянов, от място: Г-н Кръстанов, за протокола – „за”.) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Г-н Безегрянов е вече в залата и гласува „за”. Да го 
отбележим.   
КИРИЛ АСЕНОВ: За протокола, обявихте, че съм гласувал „въздържал се”, а 
гласувах „против”. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: За протокола, г-н Асенов е „против”. 
(Величка Пелтекова: 13 „за“, 2 „ против“ и 12„въздържали се“.) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: 13 „за“, 2 „против“ и 12 „въздържали се“, решението 
по т. 3 не се приема. 
 

Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на Кмета на 
Община Смолян – НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ, поради неизпълнено 
условие на чл. 27, ал. 4 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация прие 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

№ 509 
 

Не приема проекта за решение по докладната записка относно приемане на 
окончателен план и отчет за изпълнението на бюджета и извънбюджетните 
сметки и фондове и отчет за състоянието  на общинския дълг към 31.12.2016 
година на община Смолян. 
 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Преминаваме към т. 4, уважаеми колеги. 
(Стефан Сабрутев, от място: Право на отрицателен вот.) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Отрицателен вот, г-н Стефан Сабрутев. 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Не подкрепих отчета на бюджета на г-н кмета и 
администрацията, защото той за пореден път показва, че Администрацията и 
лично г-н кмета не изпълнява решенията на Общинския съвет. 70 % от 
решенията не са изпълнени така, както трябва. Не е поискана актуализация при 
необходимост. Изобщо, той харчи парите така, както намери за добре. 
Благодаря. 
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ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря, г-н Сабрутев. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Вие гласувахте и по следващата точка директно, няма 
какво да правим. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Няма отношение. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: И за бюджета гласува. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Г-н кмете, моля ви. Този коментар не е съвсем 
коректен. Нека да видим, нищо не е ясно, моля ви. Не се репликирайте от място. 
 
ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Проект на Бюджет на Община 
Смолян за 2017 година. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Уважаеми колеги, точка 4 от нашия дневен ред 
относно проект за бюджет за 2017 година. Г-н кмете, имате думата. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: На 29 юни, тоест шест месеца от годината, до есента 
остават три месеца, но благодарение на това, че много комуникирахме с г-н 
Кръстанов, имаше писма от заместник-министъра на финансите, който така ни 
съветва да си сближим позициите, решихме все пак да внесем бюджета за 
оставащата половин година, тъй като годината наистина половината отиде. Няма 
какво да добавям, тъй като достатъчно беше разглеждан, „дъвкан”, цифри и 
всичко... Смятам, че сближаване сигурно ще стане, въпросът е дали се движат и 
двете страни. Но да се надяваме. Все пак решихме с г-н Кръстанов, че това е най-
добре за общината, да опитаме още един път да внесем бюджета. Пак казвам, че 
след като е минала половин година, малко си губи смисъла, но правим още един 
опит да бъде приет бюджета. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря. Аз ще се въздържа като председателстващ 
заседанието от коментар по този въпрос. Разбира се, че е важно. Моля за 
становища. Колеги, откривам дискусия. Моля за въпроси. Г-н Генчев, имате 
думата. 
(Стоян Иванов, от място: Първо на председателя на комисията.) 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Той е по-възрастен. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Няма проблем да се изкаже и председател на 
комисия, разбира се – и сега, и в последствие, и няколко пъти. Това не е догма. 
МИХАИЛ ГЕНЧЕВ: Радвам се, че изпреварих едно програмно изказване. 
Уважаеми г-н кмете, уважаеми г-н председател, уважаеми колеги! Преди всичко 
искам да изкажа благодарност на кмета и на общинска администрация, че 
намериха необходимите сили и възможност да внесат бюджета на общината, 
което си е чисто законово задължение и ангажимент, но въпреки това, моите 
лични благодарности. Няма да се впускам и да правя анализи за това какъв е 
бюджета и добър ли е, лош ли е. Нека хората, които са го разработили, сами да 
си направят оценки. Искам само да направя едно конкретно предложение по 
отношение на разчета за капиталови разходи на Община Смолян за 2017 година. 
Направено ни е предложение в бюджета за разпределение на 1 681 200 лв., както 
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следва: за ул. „Маестро Атанасов” – 916 000 лв., за изграждане на ул. „Асен 
Василев” – 146 000 лв., за реконструкция и водоснабдяване на „Беклийца” – 
327 000 лв., за изграждане на път Сивино – 50 000 лв., за изграждане на път 
Стикъл – 186 000 лв. и за изграждане на път Баните – Виево – 50 000 лв. Мисля, 
че средствата, заложени по т. 619, параграф 52-06 – 327 000 лв. за 
реконструкция, водоснабдителен и канализационен участък, не касаят целевите 
средства, които се дават за четвъртокласна пътна мрежа с допълнение и на улици 
в Смолян. Те се дават за реконструкция и модернизация на пътища и улици, а не 
за изграждане на канализации. Затова предлагам тези средства да отидат в 
параграф, който се полага, нека Общинска администрация сама да предложи 
къде. И тези средства да се преразпределят както следва: да останат средствата 
за улица „Маестро Атанасов” – 916 000 лв., да останат средствата за изграждане 
на улица „Асен Василев” – 146 000 лв., за изграждане на пътя Смилян – 
Букаците – Сивино – 236 000 лв., за изграждане на пътя Широка лъка – Солища 
– Стикъл – да остане предложената сума от 186 000 лв. и за изграждане на пътя 
Соколовци – Момчиловци – Баните – Виево – сумата да стане 200 000 лв. 
Благодаря ви за вниманието. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви, г-н Генчев. Уважаеми колеги, 
изключително сериозно предложение. Председателят на Комисията по бюджет, 
финанси и икономическо развитие – г-н Стоян Иванов. 
СТОЯН ИВАНОВ: Уважаеми господа, аз се надявам на мъдрост от всички 
общински съветници да приемем този бюджет за 2017 година. Гледаме го за 
пореден път. Бюджетната комисия каза „да” на този бюджет. Както сега, така и 
на миналото гледане. Основните забележки на общественото обсъждане бяха 
основно в това направление, което ние сме приели декември месец за 
разпореждане с общинска собственост. Общинският съвет, всички ние, защото г-
н Сабрутев одеве пита, Общинският съвет, всички ние декември месец сме 
приели Програмата за разпореждане с общинска собственост 9 500 000 лв. и 
затова е заложено. Опасенията на министъра на финансите са реални, но той все 
пак е на 250260 км. от тука. Той не познава реалностите в Смолян. Да, за трета 
поредна година оптимизмът е по-голям от реалностите. От 9 500 000 лв. ние 
изпълняваме 200-300-500 000 приходи от разпореждане, от продажба на земи, 
активи и т. н. Значи аз трябва да говоря от името на администрацията и на 
ръководството, ами такъв модел са приели на бюджета. Значи завишени 
приходи, които дават възможност за буфер в разходната част. Залагаш много 
повече възможности. Ако имаш приходи, ще ги изпълниш. Ако нямаш, няма да 
ги изпълниш. И веднага се мотивирам отново с цифри, защото аз като експерт 
работя с цифри. Примерно на общественото обсъждане притесненията бяха, че 
ще доведем до нови и нови разходи, нови и нови заеми. Вижте за какво става 
въпрос. 
(Разисквания от място в залата.) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Колеги, моля коментарите от място да престанат. 
Никак не е коректно. 
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СТОЯН ИВАНОВ: Задълженията за разходи през 2015 година са 5 200 000 лв., 
през 2016-та са 4 300 000 лв. – с 1 милион са спаднали. Поетите ангажименти за 
разходи през 2011 г. бяха 84 милиона, през 2015-та са 72 милиона, през 2016-та 
са 63 милиона. Рязко спадат. Това е, за да обясня на гостите тука и на хората, 
които така нищо не им говори. Това са старите договори от много години, които 
не могат да бъдат изпълнени, за които няма средства, при които някои от 
фирмите са в несъстоятелност и т. н. Тези стари ангажименти намаляват, не се 
увеличават. В момента са 63 милиона. Прогнозата е 48 милиона догодина да 
станат, дай Боже. Просрочените задължения 2015-та – 4 100 000 лв., сега са 
957 000 лв. Тоест тази цесия 3 160 000 лв. тука е отразена. В момента 
просрочените задължения са 957 000 лв. Бюджетното салдо от -3 800 000 лв. 
през 2015-та, сега е -2 540 000 лв. И понеже критиците ще кажат, че дългът се 
увеличава от 13 на 17 милиона, да, обаче просрочените задължения са паднали с 
3 милиона. Това са тези 3 160 000 лв., персонално отговарям на г-н Зарко 
Маринов, защото той каза, че дългът се увеличава, станал е от 13 на 17 милиона. 
Ами увеличава се, защото са изплатени тези 3 160 000 лв. Затова дългът се е 
увеличил. Но общите задължения не са увеличени. И затова не зависимо от това, 
че пак ще кажат раздута е приходната част, добре, нека да е раздута, нека да са 
дадени по-големи възможности за разходната част. Но вие виждате, че в 
годините не се утежнява финансовото състояние. Бюджетното салдо не е 
отрицателно. Финансовото състояние вместо да се влошава, се повишава. Затова 
моята препоръка е бюджетът да се приеме, защото знаете тези точки, които ги 
изместихме – 32, 33, става въпрос за един най-голям, мега проект, 70 милиона 
лева, втори воден цикъл, не е моя работа тука да обяснявам аз, но ей така с лека 
ръка да пропилеем тези шансове, просто е престъпление. Затова се надявам на 
мъдрост от всички общински съветници. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви, г-н Иванов. Други колеги, които да 
вземат участие в дискусията? Моля за изказвания. Г-н Сабрутев, заповядайте. 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Аз ще започна с реплика към г-н Иванов. То само 
малките деца в общината не разбраха, че той не е независим общински съветник. 
Той явно е зависим. Изказа се тука в ролята на адвокат на администрацията и на 
г-н кмета, да защити техните интереси. Каза нещо, което е абсолютна лъжа. Че 
ние сме били против водния цикъл. Няма такова нещо. Няма такова нещо. Ние 
сме твърдо „за” този воден цикъл да се случи и сигурно по-нататък ще разберете, 
в зависимост от това дали се приеме бюджета, разбира се. Правя конкретни 
предложения, няма да дискутирам, че той е нереалистичен и такива неща. 
Директни предложения. Точка 7 „Спортни клубове, Спортен календар”. 
Предлагам сумата да се раздели – 70 000 лв. за Спортен календар и 81 000 лв., 
всъщност 100 000 лв., извинявайте, за Спортни клубове. По капиталови разходи. 
Предлагам да бъдат включени следните обекти: ул. „Коста Аврамиков” – 
ремонтиране, смяна на тротоари и бордюри от Бункера до светофара на 
„Лукойл” – 500 000 лв.; детска площадка до извора „Св. Иван” – 50 000 лв.; 
рехабилитиране на ул. „Хан Аспарух” – Северна промишлена зона, от болницата 
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до БКС – 500 000 лв.; преасфалтиране на ул. „Гимназиална” от читалище 
„Димитър Благоев” до гробищния парк в Райково – 100 000 лв. и 50 000 лв. за 
изкърпване на улиците в село Стойките. Тези да бъдат включени в капиталовите 
разходи и да се вземат от преходния остатък, който виждам, че не е разпределен 
и се възползваме от това нещо. Благодаря. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря, г-н Сабрутев. Г-н Кирил  Хаджихристев. 
КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: Аз също няма да коментирам като цяло бюджета. 
Това съм го правил и на общественото обсъждане, и в комисията. Но имаме 
конкретни предложения, както казахме, че ще ги направим. В Приложение № 6 
към бюджета, „Разчет на капиталови разходи”, втора точка „Собствени 
бюджетни средства”, подточка „Устройствено планиране”, са заложени 
1 981 828 лв. за придобиване на земя по чл. 199 от ЗУТ. Това е параграф 54-00. 
Предлагаме за тази дейност да останат само 700 000 лв. Останалите средства от 
разликата между 1 981 828 лв. и 700 000 лв., 500 000 лв. за изготвяне на Общ 
устройствен градски план с проектиране и екология; 200 000 лв. за изграждане 
на водопровод в Момчиловци, който е проектиран; 81 000 лв. за изготвяне на 
проект за пътя разклона от с. Смилян – Букаците – Горово; 200 000 лв. да 
останат за други проектирания, които задължително да бъдат съгласувани с 
Общинския съвет за кои обекти. 100 000 лв. за довършване края на ул. „Любен 
Каравелов” и 200  000 лв. за преасфалтиране и подмяна на тротоарите на ул. 
„Димитър Македонски”. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря, г-н Хаджихристев. Аз ще ви помоля, 
уважаеми колеги, предложенията, които бяха направени в конкретни числа, да ги 
представите на председателя в писмен вид, както се изисква от нашия 
правилник, защото аз записвам, имам представа общо взето за кои обекти става 
дума, но тъй като се налага да ги гласуваме изключително точно, вероятно ще 
има и коментар, ви моля в писмен вид тук преди гласуването. Във вариантите, 
които ще представите преди гласуването, изрично ви моля да посочите 
параграфите, от които предлагате да бъдат намалени тези конкретни капиталови 
разходи, които предлагате. Г-н Кирил Асенов, имате думата. 
КИРИЛ АСЕНОВ: Уважаеми господа общински съветници, уважаеми г-н 
председател, уважаеми гости! Моето предложение е сумата за сметосъбиране и 
сметоизвозване и депониране на отпадъци да бъде намалена на 2 500 000 лв. за 
тази година. Мога да го аргументирам по много начини, правил съм го много 
пъти,  едва ли това е необходимо. Благодаря ви. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря и аз, г-н Асенов. Уважаеми колеги, 
продължаваме дискусията. Моля за становища, изказвания. Имате думата, г-н 
Аршински, заповядайте. 
САЛИХ АРШИНСКИ: Уважаеми г-н председател, г-н кмете, общински 
съветници, кметове, журналисти, гости! И на първият опит за приемане на 
бюджета беше коментирано още и в комисии, сега гледам, че не в комисии, а в 
зала, уважаеми колеги, пътя за село Сивино е единствения път за населено място 
в община Смолян, в което няма въобще асфалтова настилка. Говоря за Сивино. 
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(Стефан Сабрутев, от място: И Букаците, Горово.) 
САЛИХ АРШИНСКИ: Аз говоря като участък. Като цял обект да го говорим 
така. От тази гледна точка там имаше един казус с фирма, която отиде в 
несъстоятелност, не можа да бъде изпълнено. От тази гледна точка подкрепям 
това, което и колегата Генчев предложи – минимум 250 000 лв. за този параграф 
52-06 „Изграждане на пътища от общинска пътна мрежа” сумата от 50 000 лв. да 
бъде 250 000 лв. по предложението на г-н Генчев, както отиде, и за Виево. За 
200 000 лв. по същото разпределение. Следващото, което е, и последно, в 
„Придобиване на други ДМА и НДМА със собствени средства” има едно 
интересно чудо – спирка в село Търън за 6 120 лв. Ако пътувате в това 
направление, колеги, спирката в Търън е много хубава. Не знам дали струва 
6 000 лв. с необходимите светофари и т. н., същото нещо има и в Подвис. Това са 
населени места, през които преминава главен път и имаме една дупка в Ровино. 
Там дом за хора с психични проблеми, постоянно пресичат и служители на дома 
и хора от населеното място. Моето конкретно предложение е колеги, тази сума 
от 6 120 лв. да бъде направена в съотношение 50:50. Тоест 3 060 лв. за 
изграждане на необходимото съоръжение със светофарни уредби в Ровино, там, 
където е дома за болните хора. Там всички знаете, един много опасен участък, 
със завои, с високи скорости се кара, а пресичат хора и остава някаква дупка в 
тия населени места, където са основната пътна комуникационна мрежа, да бъде 
изградена там подобаваща светофарна уредба с пешеходна или друга подходяща 
маркировка. За г-н Кръстанов, за протокола, от параграф 52-19 да бъде, не знам 
как трябва да бъде номерирано, тука специалисти ще кажат, г-жа Аръчкова 
вероятно, остават 3 060 лв. и с нов параграф или още 3 060 лв. прехвърляме за 
изграждане на това съоръжение в Ровино. Благодаря. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви, г-н Аршински. Ясно е какво прелагате. 
Имате думата, г-жа Екатерина Гаджева. Заповядайте. Председател на Комисия 
по териториално устройство и общинска собственост. 
ЕКАТЕРИНА ГАДЖЕВА: Уважаеми г-н кмет, уважаеми г-н председател, колеги 
съветници! Аз имам чувството, че в момента съм на пазар и се наддава за нещо. 
Ние говорим „тази улица, този път”. Това е чудесно. Има много улици, пътища 
селски, които се нуждаят от ремонт. Само че аз лично много бих искала да знам 
когато се предлага нещо, имаме ли информация, с оглед, че сме почти второто 
полугодие на годината, за проектната готовност? За да можем да започнем 
изграждането на един път, всички знаете, че трябва да има проект. Ние имаме ли 
информация такива има ли? Защото аз веднага ще ви предложа пътя за село 
Мугла е с дупки. Много са пътищата, които имат нужда от ремонт. Много са 
улиците, които имат нужда от нашата намеса. Но с оглед краткия период и че 
сме второто полугодие, е добре все пак да се съобразим със становището на 
Администрацията къде имаме проектна готовност и къде може да се започне да 
се работи. Припомням, че някои от документите, за които се цитира, са 
обвързани с други документи, които са приети в края на миналата година. 
Говоря за план-сметката за отпадъци. Така че е добре, когато се правят 
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предложения, те да са обвързани със законовата база и с проектната готовност на 
Общината. Лично мое скромно мнение, че именно затова кметът е вносител на 
бюджет, защото той познава проектната готовност и готовността да се започне 
реализацията на дадена ремонтна и проектна дейност. В противен случай 
рискуваме едни капиталови разходи да ги преместим където си искаме – от 
единия джоб в другия, и поради липса на готовност те просто да си останат така. 
Е добре, ще отчетем икономия другата година, но никъде нищо няма да 
направим. В момента според мен бюджетът твърде сериозно се променя и би 
било много добре да е ясно вносителят има ли готовност това да се реализира, 
защото това не е бюджетът на Общината. А с оглед кой месец сме, рискът да не 
се случи нищо е огромен. Така че вместо да реализираме нещо... Бих подкрепила 
път до Левочево, бих подкрепила път и до Мугла, навсякъде. Дай Боже, 
поетапно и съобразно етапната готовност. Също така си мисля, че едно 
обществено обсъждане на всичките тези дейности би било изключително 
полезно, защото съм сигурна, че гражданите от общината, ако чуят, че ей така на 
пазар можем да си сменяме кой коя улица иска, как ще обясним на живеещите на 
улица еди-коя си, че им прехвърляме средствата на друга улица? За мен, ако 
мине в този вид, трябва да мине ново обществено обсъждане. В противен случай 
приемаме нещо неизпълнимо, за да можем да си вземем заплатите като 
съветници. Благодаря. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви, г-жо Гаджева. От името на гражданите 
на Левочево, имаше предварителна заявка за изказване г-н Анастас Барбов. 
Заповядайте, г-н Барбов. 
АНАСТАС БАРБОВ – жител на с. Левочево: Уважаеми дами и господа, 
простете моята дързост да ангажирам вниманието ви. Мисля, че след г-жа 
Гаджева ще бъде уместно да подчертая, че има проект за цялостно асфалтиране 
на отсечката разклона за Писаница – центъра на Левочево, който път не е 
асфалтиран от 50 години. Подчертавам, 50 години. Във връзка с това, отново 
подчертавам, че има изготвен одобрен проект за цялостно асфалтиране на пътя и 
хора като мен, наивници като мен, се питат дали ще бъде реализиран този проект 
някога или той е изготвен само, за да се усвоят едни средства, соча малкия си 
джоб. Надявам се да бъда разбран от всички вас. Не отдавна инициирах едно 
питане от цялата група на КРОС, за което много им благодаря, във връзка със 
същото. Има и една отсечка – пътя Левочево – Пампорово. 475 метра, 
забележете. Само 475 метра. Левочево е уникално със своето местоположение, 
намиращо се на средата между Пампорово – най-големият курортен център и 
Смолян – най-големият административен център. В същия момент, Левочево е 
едно най-изостаналите места в региона, най-изостаналите села в региона, мога да 
кажа. Вероятно има и други, да, вероятно има и други, не е само Левочево. Тя 
страната ни изостава вече. Страната ни отива гибелно към дъното. И тъпчем на 
място, тъпчейки се взаимно. За да разведря атмосферата малко, между другото 
искам да отправя покана към всички тук присъстващи, наскоро ще имаме събор 
„Илинден” в Левочево. Искам да ви поканя на този събор, всички вас каня на 
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този събор. От групата на общинските съветници днес, се е ангажирал и Стефан 
Сабрутев, а в миналото и някои от другите съветници. Но най-прясно е питането 
на КРОС. Във връзка със същото, г-н Мелемов, искам да ви информирам, че 
отговорът, който сте дали за отсечката, която не е асфалтирана в интервала от 
475 метра над селото, вие сте подведен. Някой ви е подвел и отговорът се 
получава абсолютно несъстоятелен. В смисъл такъв, в момента пътят е изровен, 
ужасяващо изровен, все едно че талибаните са го бомбардирали. Затова моята 
молба е да се изготви проект. Да се изготви проект и след това по съответния 
начин да бъде внесено предложение за неговото одобрение и реализиране. Но 
много моля, ако може да се гласува на тази общинска сесия, тъй като има готов 
проект. Много се смущавам от разговорите зад гърба и призовавам да спрете 
дърдоренето, моля ви се. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Уважаеми колеги, моля за тишина в залата. 
АНАСТАС БАРБОВ: Защото много се смущавам, ама много се смущавам. И 
така, искам да отправя и едно предупреждение. Има опасност да се случи нещо 
страшно в Левочево. Има една къща, която трябва да се събори. Пред разруха е и 
се намира само на 2 метра от централния път. И не дай си Боже, да предизвика 
смъртен случай. Къщата е на семейство Згурови, които понастоящем живеят в 
Пловдив. Имало е указания от Общината, че тази къща трябва да бъде съборена. 
Те са отказали и са казали, че нямат средства да се занимават с това нещо. В 
такъв случай Общината да я събори, за да предотврати евентуален нещастен 
случай и да ги осъди да си платят разходите. Знам как стават нещата и как би 
трябвало да станат, но и е изключително опасно. Другият момент. Освен, че 
може да предизвика жертви в селото, на два метра от тази сграда, под нея, е 
напрежението, захранването на цялото село. И самосъбарянето на тази сграда 
вече е започнало. Бих желал да посетите, за да видите наистина, че е така. 
Трябва да намерите решение по този въпрос, много ви моля. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Г-н Барбов, знам, че вие бихте могли да поставите и 
други въпроси, но много добре разбирате, че трябва да се приоритизират. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Може ли само да ви попитам нещо, г-н Барбов? 
АНАСТАС БАРБОВ: Да, кажете. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Вие знаете ли, че Община Смолян в последните пет 
години е вложила половин милион в Левочево? 
АНАСТАС БАРБОВ: Знам това нещо, да. Въпреки това, това е палеативно 
решение запушването на дупките. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Нямам предвид това, дупките отделно. Друго да ви 
кажа. 
АНАСТАС БАРБОВ: Можете ли да ми кажете къде са вложени тези средства? 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Да, сега ще ви обясня. Нормалното е, както тука главна 
пътна комуникация, почва Общината да прави нещо, отчуждава имотите и го 
построява. Само че едно време е било обратно. Построяват пътя, пък не плащат 
на хората отчуждаването. Половин милион платихме за отчуждаването на пътя, 
за пампоровския. 
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АНАСТАС БАРБОВ: Да, ясно. Знам го този път. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Знаете го, нали? 
АНАСТАС БАРБОВ: Знам го. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Ако не бяхме длъжни, можехме да ги вложим в друго 
нещо. Само че стари неща. 
АНАСТАС БАРБОВ: Безспорно, вие сте отделяли средства за стари дългове. 
Безспорно, това нещо го оценям. Искам да поздравя общинските съветници с 
решението да бъде давана дума на нас гражданите. Намирам този процес за 
оздравителен. В смисъл такъв, обществото ни е в ужасяващо състояние. Тотален 
нихилизъм, фрустация, индиферентност. И по този повод искам да благодаря на 
общинските съветници за тази промяна в Правилника на Общинския съвет. И 
още нещо много важно, г-н Мелемов. Нарушава се Правилника на обществения 
ред и единствено в Левочево, тъй като съм разговарял с всички таксиметрови 
шофьори, които пътуват тука из целия регион на събори, единствено в Левочево 
три денонощия се пиянства, не се празнува. Просто се пиянства в Левочево. Това 
е удобен начин, извинявайте, нека да довърша, това води до опиянчване на 
обществото, а не до формиране на гражданско общество. Затова ви моля, на 
предстоящия събор да не организирате охраната, защото тя е от данъкоплатците, 
за през цялата нощ, а да се ограничите в рамките на изискуемото. В рамките на 
гласувания правилник за спазване на обществения ред. Благодаря на всички. 
Надявам се да не съм ви отегчил. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Само и тука пак да ви информирам. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви, г-н Барбов. Разполагахте с много 
повече време, от колкото беше определено. 
АНАСТАС БАРБОВ: Много ви благодаря. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря за проблемите, които поставихте. Г-н 
кмете, имате думата. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Само да ви информирам, и вие сте прави. Това 
наистина е проблем, но Общината харчи страшно много пари за охраната на тези 
събори. Примерно събора в Левочево – над 2 000 лв., в Момчиловци беше към 
4 500 лв. само за полиция. Това се отнася и за джаз фестивала към 2 500 лв., и за 
всички села, което наистина е проблем. Не можем сами да си организираме. Вие 
ако можете да си организирате селото, ама не можете да се справите. Иначе 
отиват много пари за охраната на тези празници. 
АНАСТАС БАРБОВ: Безспорно, но нека охраната да бъде до 22 часа, както са 
изискванията по правилник. Нали ме разбирате? 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Ами после? 
АНАСТАС БАРБОВ: Какво после? 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: То може би по-логично е след 22 часа да има охрана. 
АНАСТАС БАРБОВ: Не, да не продължава тази вакханалия. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Ама все пак сме 2017 година. По-рано можеше, ама... 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Г-н Барбов, моля ви. Общината не може да се 
организира срещу алкохола. Това е задача на обществото. Този въпрос не е нов, 
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стои от началото на 20-ти век пред част от нашето родопско население. Но моля 
ви, това е тежък въпрос, не можем сега да го решим. Благодаря ви, че го 
поставихте. 
АНАСТАС БАРБОВ: Надявам се да обърнете внимание на предупреждението, 
което имах за къщата, която може да предизвика щети. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Убеден съм, че инж. Цекова вече си води бележки по 
този въпрос. 
АНАСТАС БАРБОВ: Благодаря ви. Прощавайте, ако съм ви отегчил. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: И ние ви благодарим. Уважаеми колеги, 
продължаваме. Имате думата, г-н Сабрутев, г-н Василев, г-н Аршински. 
Извинявайте, така вдигнахте ръце. 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Уважаеми г-н Кръстанов, там в описа на обектите, които 
предлагам, одеве в изказването си казах „Гимназиална” – гробищен парк, там 
съм записал Тиболска махала. Предполагам, че го виждате. Специално за записа 
го казвам. И правя още едно предложение, ако можете да го прибавите долу. 
Провокира ме г-н Барбов, уважавания от мен. Разбрахме, че има проектна 
готовност за пътя Левочево – разклона от Писаница. Да предвидим 100 000 лв. за 
изпълнение на проекта. Благодаря. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Наистина, тия неща трябва на общественото 
обсъждане, г-н Кръстанов.  
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Сега ще решим по каква процедура. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Аз съжалявам, че ги няма всичките кметове, може би да 
им дадем думата и на тях. Всеки да си каже в населеното място какви са 
проблемите. Да имаме една обща картина и тогава да изберем приоритета на 
Общинския съвет. Защото наистина има делегация от ул. „Асен Василев”, има от 
ул. „Изгрев”, от „Полк. Калинин” ли беше горе на Станевска. Общинският съвет 
да реши кои улици да са приоритетни . 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Тъй като вече съобщих, г-н Василев, г-н Аршински, 
след това г-н Хаджихристев. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Извинявам се, г-н Василев, само една секунда. 
Ежедневно идват хора от различни улици. Да идват на Общинския съвет, при вас 
да идват тогава. Да имате наистина информация пълна и да прецените къде е 
най-нужно. Ежедневно има. 
(Реплика на Михаил Генчев, от място/не се чува.) 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Ти си бил поне. Да идват, нали? Те са идвали и едно 
време, ти знаеш как. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Хората идват, защото упованието е в Общината така 
е. 
(Михаил Генчев, от място: Делегирайте ни това право ние да ги правим, ще 
видиш как ще стане..) 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: То ти е било делегирано, г-н Генчев. 
(Михаил Генчев, от място: Аз съм си го изпълнявал много добре.) 
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ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Моля ви, нека да не водим диалози от място. Г-н 
Василев, имате думата. 
КОСТАДИН ВАСИЛЕВ: Уважаеми г-н кмете, г-н председател, уважаеми 
колеги! Ние също имаме предложение. И това, което каза кмета преди малко, 
наистина в момента отиваме в един, грубо казано, аз ще го кажа в ефир, в един 
пазарлък, който на мен не ми харесва. Аз не знам, вие г-н председател, 
запомнихте ли всичките тези предложения, до къде стигнахте, защото те така се 
натрупаха, че аз не можах да разбера какво правим в момента. Къде отиват 
нашите пари и от къде  ще ги вземем тези пари. Никой не дава предложение от 
къде ще ги вземем тези пари.  Затова аз ви казах и на срещата преди колко време, 
когато правихме правилника, казах, че най-добре само след месец, даже няма и 
месец, ние ще правим актуализация на този бюджет. Виждате, че правим бюджет 
в средата на годината. И тези неща, които ги предлагаме всички, ще влезнат в 
тази актуализация, което е по-разумно. Да се разгледат на комисии, да ги 
гледаме и да видим къде вървим, защото има кметства, има пътища селски, 
които да не кажа в окаяно състояние, има и други улици. И аз между другото 
казвам, че също имам предложения, които ще изчакам и ще ги предложа на тази 
актуализация, която предстои пред нас след месец. Затова даже аз ви предлагам, 
ако искате в този ред да вървим, да направим почивка, за да могат всички 
предложения да влезнат и тогава да видим как ще ги актуализираме. Да ги 
съгласуваме с Общинска администрация да видим от къде ще дойдат тези пари. 
Много ясно, че прихода иска и разход. Дайте да видим от къде ще вземем, за да 
дадем. Благодаря. Предлагам почивка. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Г-н Василев, почивка предлагат и трябва да 
гласуваме вашето предложение, защото само ръководителите на групи, 
официално регистрирани, според нашия правилник, могат да поискат почивка. 
Ръководителят на група г-жа Мария Семерджиева от място. Моля ви за 
протокола. 
(Мария Семерджиева, от място: Предлагам 10 минути почивка.) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Предлагате почивка. 10 минути почивка, колеги.  
 

* * * * * 
 
(След почивката): 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Уважаеми колеги, продължаваме работа. Почивката 
свърши. Моля да заемете местата си в залата. Г-н Аршински, поддържате ли 
предложението си да се изкажете? Имате думата. 
САЛИХ АРШИНСКИ: Уважаеми г-н председател, г-н кмете, уважаеми колеги! 
Във връзка с това, което г-жа Гаджева каза преди почивката. Колеги, вече сме 
почти в средата на годината. Логично е предложенията, които се дават, да имат 
поне проектна готовност или нещо, което е в някаква фаза на изпълнение. От 
тази гледна точка апелирам колегите, които дадоха предложения, да ги 
преосмислят, ако желаят разбира се, тъй като ако сега тръгнем да правим 
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проекти, ясно е, че градът и населените места имат необходимост от инвестиции, 
няма да ни стигне годината. Другото, което исках да кажа. Да, поддържам това, 
което предложихме за Сивино, Виево и спирката в Ровино или пешеходната 
зона. Последното, което исках да кажа е, че Община Смолян колеги, тъй като не 
е селска община, участва по Оперативна програма „Региони в растеж“. Нали 
така, г-жо Цекова? Която за съжаление обаче пак не дава възможност да бъдат 
направени инвестиции в целия град, а само в т. нар. градски ареал. Но малките 
населени места или селата, ако искате така ги наречем, са тотално изолирани от 
възможност за достъп до евросредства, тъй като не сме селска община. Така че 
колеги, в средствата, с които разполага Общината като капитал и разходи, моля 
ви да имате предвид, че селата няма от къде да получат средства за нищо, освен 
от парите, с които разполага Общината, те нямат достъп до европейски ресурс, 
когато давате предложенията. Благодаря. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви, г-н Аршински. 
(Кирил Хаджихристев, от място: Процедура.) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Г-н Кирил Хаджихристев за процедура. 
КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: Тъй като ни чакат изключително сериозни точки, 
това са и последните, които са в дневния ред, аз предлагам да прекратим 
разискванията и да преминем в режим на гласуване. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Ако е само по процедура, г-н Сабрутев, иначе не мога 
да ви дам думата. Трябва незабавно да подложа предложението на г-н 
Хаджихристев на гласуване. Такива са правилата. И така, уважаеми колеги, по 
процедурното предложение на г-н Хаджихристев за прекратяване на 
разискванията и преминаване към гласуване. Моля колегите, които са съгласни 
да прекратим разискванията, да гласуват. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 27, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: 27 „за“, без „против“ и „въздържали се“, прекратихме 
разискванията. Уважаеми колеги, преминаваме в режим на гласуване на 
предложенията, които бяхме направили, които направиха всички колеги, които 
бяха резултат на обсъждането, на дискусията. Изключително богати и сериозни 
предложения, които ще подложим на гласуване по следната процедура. Твърдя, 
че тя е изцяло съобразена с нашия правилник, а в правилника ни пише, че когато 
има предложение от едно естество, тоест предложения за изменение и 
допълнение на предлагания проект за решение, респективно на приложенията, 
които го придружават, те се гласуват по реда на тяхното постъпване. Току-що 
направих справката и се извинявам, че разговарях пред вас по мобилния си 
телефон. Така че започваме с предложенията за изменение и допълнение на 
проекта за решение по реда на тяхното постъпване. Тоест от най-отдалеченото 
предложение. Това е едно правило, което важи за работата на почти всички 
колективни органи. Няма предложения за отхвърляне, няма предложения за 
отлагане, няма предложения, свързани с някакви други кардинални изменения на 
проекта за решение. Има предложения, като първото най-отдалеченото е на г-н 
Михаил Генчев за изменение и допълнение на предлаганото решение, проект за 
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решение. Така, по същество. Гласуваме предложението на общинския съветник 
Михаил Генчев, който предлага средствата от параграф 619, 52-06, а именно: от 
реконструкция на водоснабдителен и канализационен участък на ул. „Беклийца“ 
в Смолян, да бъдат преразпределени, според неготово предложение, 
целесъобразно, в пътища, говоря условно, Сивино – 232 000 лв. и в пътища 
Виево – 200 000 лв. Това са 332 000 лв. плюс 50 плюс 50 за двата пътя, сумата се 
получава. Така че уважаеми колеги, предложението на г-н Генчев, което е 
конкретно формулирано в числа, а също е посочен източника, от който да се 
финансират двете пътни връзки Сивино и Виево. Гласуваме цялото 
предложение. Моля общинските съветници, които са съгласни,  да гласуваме, 
обаче поименно. 
 
Поименно гласуване на предложението на г-н Михаил Генчев: 

1. Ангел Безергянов     – „за“ 
2. Анита Чолакова    – „за“ 
3. Валентин Кюлхански    – „за“ 
4. Валентин Цолов     – „за“ 
5. Данчо Киряков     – отсъства 
6. Димитър Кръстанов    – „за“ 
7. Димитър Николов     – „за“ 
8. Екатерина Гаджева    – „за“ 
9. Елисавета Лободова    – „за“ 
10. Ивайло Халваджиев    – „за“ 
11. Иван Пищалов     – „за“ 
12. Илия Томов     – „за“ 
13. Кирил Асенов     – „за“ 
14. Кирил Хаджихристев    – „за“ 
15. Коста Начев     – „за“ 
16. Костадин Василев     – „за“ 
17. Мариана Сивкова     – „за“ 
18. Мария Семерджиева    – „за“ 
19. Марияна Методиева    – „за“ 
20. Милен Журналов     – „за“ 
21. Милен Пачелиев     – „за“ 
22. Михаил Генчев     – „за“ 
23. Петър Мирчев     – „за“ 
24. Салих Аршински     – „за“ 
25. Славка Каменова     – отсъства 
26. Стефан Сабрутев     – „за“ 
27. Стоян Иванов     – „за“ 
28. Филип Топов     – „за“ 
29. Юлия Кисьова     – „за“ 
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ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Моля, обявете резултата. 
(Величка Пелтекова: 27 „за“, без „ против“ и „ въздържали се“.) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: С 27 „за“, без „против“ и „въздържали се“, колеги, 
приехме предложението на колегата Михаил Генчев за изменение и допълнение 
на проекта за решение. По реда на тяхното постъпване, както вече ви уведомих. 
Предложението на г-н Стефан Сабрутев като започвам от неговото конкретно 
предложение. Функция „Почивно дело, спорт и култура“ да бъдат разделени 
съответно средствата за Спортни клубове и Спортен календар в съотношение: 
Спортните клубове – 100 000 лв., Спортен календар – 70 000 лв. Тоест наличната 
сума по тази функция да бъде разпределена в съотношение 100 000:70 000. 
(Венера Аръчкова, от място: 150 000 е цялата сума.) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Моля? 
(Венера Аръчкова, от място: 150 000 е сумата.) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: 150? Г-н Сабрутев? 
(Стефан Сабрутев, от място: 20 000 ще се намерят.) 
(Мариана Цекова, от място: Благодаря, но от къде да ги вземем?) 
 (Стефан Сабрутев, от място: А, от къде? Вие вземате по 300 000 без да ни 
питате, а сега за 20 000 от кое направление. Г-жо Цекова, за 300 000 не ни 
питате, а за 20 000 мен ме питате.) 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Мога ли да взема отношение? 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Разбира се, но ви моля по същество и много кратко. 
Аз само искам да върнете записа, г-н председателю. Там г-н Сабрутев каза: 
71 000 за Спортен календар и 80 000 за спортни клубове. В последствие се 
поправи и направи промяната да бъде 100 000 лв. 
(Стефан Сабрутев, от място: Има ли значение?) 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Има значение. Нека да върнат записа, за да видите на 
записа какво сте казали. 
(Стефан Сабрутев, от място: Вие записите ги връщахте и миналата година, г-
жо Аръчкова. Аз се извинявам, но и аз ще взема думата, защото вашето 
изказване ме предизвика. 
(Михаил Генчев, от място: Чакай бе, процедура на гласуване.) 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Извинявам се. Коментираме, тъй като дадохте на г-жа 
Аръчкова. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Уважаеми г-н Сабрутев, в моя запис, тук пише, че 
първо сте казали 80, после 100. 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Добре, 80 да бъдат. Само аз нещо да кажа. Когато г-н 
Сабрутев предложи на предходния бюджет 100 000 лв. за спортни клубове, г-жа 
Аръчкова за миналата година е разплатила 15 000 лв. Това е изпълнението. 
Затова не ме питайте 20 000 от къде ще намерите. Вие така и така…, трябва да ви 
контролирам ежедневно. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Мога ли да ви помоля да коригираме сумата от 100 на 
80 000, с целия ни стремеж да отиваме към едно така разбиране по въпроса. 
(Стефан Сабрутев, от място: Съгласен съм.) 
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ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: И така колеги, 150 000 лв. с тенденция да се търсят, 
както каза г-н Сабрутев още средства, в съотношение 80 000 за Спортни клубове 
и 70 000 – Спортен календар. Моля общинските съветници, които са съгласни с 
това предложение, да гласуват. Моля да ме извините, цифрите понякога 
разсейват. Особено когато стоят пред финикийски знаци.  
 
Поименно гласуване на предложението на г-н Стефан Сабрутев: 

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

 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Моля да направите рекапитулация, спокойно. 
(Величка Пелтекова: 14 „за“, 7 „ против“ и „ въздържали се“ 6.)  
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: С 14 гласа „за“, уважаеми колеги, „против“ 7 и 
„въздържали се“ 6, не се приема предложението. Продължаваме отново с 
предложението на г-н Сабрутев в техния конкретен вид, в капиталови разходи. И 
така. Гласуваме предложението на г-н Стефан Сабрутев първо: подмяна на 
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бордюри, тротоари и нова асфалтова настилка на ул. „Коста Аврамиков“ – 
500 000 лв. (от Бункера до бензиностанция на „Лукойл“). Второ: детска 
площадка до извора „Св. Иван“ – 50 000 лв. Трето: рехабилитация на ул. „Хан 
Пресиян“, от болницата до БКС – 500 000 лв., „Хан Аспарух“, извинявам се. 
Четвърто: преасфалтиране на ул. „Гимназиална“ от  читалище  „Славееви гори“ 
до Тиболска махала – 100 000 лв. 
(Михаил Генчев, от място: „ Орфееви гори“ до Тиболска.) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Тиболска. Ул. „Гимназиална“ – от читалище 
„Орфееви гори“. Защо „Славееви гори“? Така е записано и аз така го прочетох. 
Пето: преасфалтиране на улици в с. Стойките – 50 000 лв.; асфалтиране на пътя 
за Левочево – 100 000 лв., като средствата се вземат от неразпределените 
средства от преходния остатък – 1 200 000 лв. до тук. Моля общинските 
съветници, които са съгласни с това предложение, да гласуват поименно. 

 

Поименно гласуване на предложението на г-н Стефан Сабрутев: 
1. Ангел Безергянов     – „против“ 
2. Анита Чолакова    – „против“ 
3. Валентин Кюлхански    – „за“ 
4. Валентин Цолов     – „за“ 
5. Данчо Киряков     – отсъства 
6. Димитър Кръстанов    – „за“ 
7. Димитър Николов     – „въздържал се“ 
8. Екатерина Гаджева    – „против“ 
9. Елисавета Лободова    – „за“ 
10. Ивайло Халваджиев    – „против“ 
11. Иван Пищалов     – „за“ 
12. Илия Томов     – „за“ 
13. Кирил Асенов     – „за“ 
14. Кирил Хаджихристев    – „за“ 
15. Коста Начев     – „за“ 
16. Костадин Василев     – „въздържал се“ 
17. Мариана Сивкова     – „против“ 
18. Мария Семерджиева    – „против“ 
19. Марияна Методиева    – „за“ 
20. Милен Журналов     – „въздържал се“ 
21. Милен Пачелиев     – „за“ 
22. Михаил Генчев     – „за“ 
23. Петър Мирчев     – „против“ 
24. Салих Аршински     – „против“ 
25. Славка Каменова     – отсъства 
26. Стефан Сабрутев     – „за“ 
27. Стоян Иванов     – „въздържал се“ 
28. Филип Топов     – „за“ 
29. Юлия Кисьова     – „въздържала се“ 
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ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Моля за рекапитулация, спокойно. 
(Величка Пелтекова: „ За“ 14 , „ против“ 8,  „ въздържали се“ 5.) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: С 14 „за“, 8 „против“ и 5 „въздържали се“, не се 
приема това предложение.   
(Мариана Сивкова, от място: Г-н Кръстанов, може ли обяснение на 
отрицателен вот?) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Може, разбира се. Имате думата. 
МАРИАНА СИВКОВА: Здравейте! Първо искам да се обърна към г-н кмета, г-н 
председателя на Общински съвет, общински съветници, кметове, гости. Искам 
да обясня моя отрицателен вот, който дадох преди малко. Първото, което е. 
Искам да кажа на избирателите от кв. Долно Райково, че аз също живея там, 
ходя по тези улици и не си мислете, че не искам да са асфалтирани и на вас да ви 
е удобно, когато пътувате. Но, предложението на г-н Сабрутев, за да се вземат 
средства от тези неразпределени целеви остатъци от миналата година, според 
мен, според това, което аз до някъде знам и разбирам, ние не можем да ги 
ползваме за тези улици. И затова ще помоля г-жа Аръчкова, ако е удобно, все 
пак да обясни тези целеви остатъци от къде идват и за какво са били останали в 
този параграф. Това искам, което да помоля да се даде разяснение. Другото, 
което е. Тука виждам в залата управителя на ВиК, г-н Николов. Искам да 
попитам него дали към тази улица, която иска г-н Сабрутев да се асфалтира, 
Тиболска махала, има ли изградена ВиК инфраструктура, мрежа. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Г-жо Сивкова, това вече е дебат. 
МАРИАНА СИВКОВА: Не, просто искам да наблегна на моментите, заради 
които не съм гласувала, г-н Кръстанов. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Моля ви, по същество. Обяснение на отрицателен 
вот. 
МАРИАНА СИВКОВА: Да, по същество. 
(Михаил Генчев, от място: Процедурата.) 
МАРИАНА СИВКОВА: Добре. Все пак задавам някои въпроси, за които трябва 
да се помисли. Да не стане така, като се асфалтират тези улици, пак да дойде 
време да копаем готов асфалт. А и до колкото виждам в момента, улица „Коста 
Аврамиков“ е изкърпена в по-голямата си част. Да, и аз искам да е хубава, но 
това са много пари, които не знам от къде ще ги намерим и дали може от тези 
остатъци. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви, колежке Сивкова. Уважаеми колеги, в 
процедура на гласуване сме. Единственото, което можем да направим, е да 
обясним своя отрицателен вот по конкретното гласуване. Преминаваме към 
гласуване на предложенията, които направи общинският съветник Кирил 
Хаджихристев. Той предлага конкретно от параграф 54-00 да бъдат 
преразпределени 1 981 828 лв. по чл. 199 от ЗУТ. Това са средства за 
придобиване на земя по този член от Закона за устройство на територията, като 
за тази конкретна дейност останат в параграфа 700 000 лв., а 1 281 828 лв., този 
остатък да бъде целесъобразно пренасочен за следните суми, по следните 
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конкретни дейности и функции. За изработване на Градски общ устройствен 
план – 500 000 лв., той се нарича Общ устройствен план на гр. Смолян. За 
изграждане на водопровод в с. Момчиловци – 200 000 лв.; за проектиране на път 
с. Смилян посока Горово – 81 828 лв. 
(Михаил Генчев, от място: Не посока, целият път.) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Проектиране Смилян – Горово. За други 
проектирания, съгласувани с Общинския съвет – 200 000 лв.; за довършване на 
последния участък от ул. „Любен Каравелов“ в Смолян, тоест оставащия до 
завършването на улицата участък – 100 000 лв. За ремонт и асфалтиране на 
улица „Димитър Македонски“ в Смолян, вероятно за машинно изкърпване, това 
ще се уточни – 200 000 лв. И последното предложение ще го гласуваме него 
отделно, тъй като то е направено от друг общински съветник. Принципно 
гласуваме предложението на Кирил Хаджихристев за преразпределение на 
1 281 828 лв. от параграф 54-00, по чл. 199, където остават 700 000 лв. за 
дейности, които практически са придобиване на земя във връзка с изграждането 
на крупни инфраструктурни проекти. Моля общинските съветници, които са 
съгласни с това предложение, да гласуват. 

 
Поименно гласуване на предложението на г-н Кирил Хаджихристев: 

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

 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Моля, калкулирайте резултатите „за“, „ против“ и 
„въздържали се“. 
(Величка Пелтекова: „ За“ 14, „ против“ 8, „ въздържали се“ 5.) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: С 14 „за“, 8 „против“ и 5 „въздържали се“ не се 
приема предложението. Имате бележка ли, г-н Мелемов? 
НИКОЛАЙ МЗЕЛЕМОВ: Струва ми се, че догодина най-справедливо ще е една 
лотария да направим. Каквото се падне, поне да се знае, че няма предишни 
моменти. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Моля ви се.  
(Михаил Генчев, от място: Процедура имаме, председателю.) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Хора като мен, които са учили „Теория на 
вероятностите“, не играят на лотария. Не знам вие как сте с теория на 
вероятностите. Аз имам представа за лотариите доста солидна, научна. 
Предложението на общинският съветник Кирил Асенов, който предложи 
конкретно разходите за събиране, превозване, обработка на твърди битови 
отпадъци по сметката на Общината за сметосъбирането, да бъдат коригирани на 
2 500 000 лв. Моля общинските съветници, които са съгласни с това 
предложение, да гласуват. 
 
Поименно гласуване на предложението на г-н Кирил Асенов: 

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

 
(Стоян Иванов, от място: Отрицателен вот.) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Моля ви, да обявим резултата, г-н Иванов. Изчакайте 
малко. Виждате колко забавиха темпото. Моля, спокойно обявете резултата. 
(Величка Пелтекова:  „ За“ 14, „ против“ 5, „ въздържали се“ 8.) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: С 14 „за“, „ против“ 5 и 8 „въздържали се, не се 
приема предложението.  
(Стоян Иванов, от място: Отрицателен вот.) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Моля да ме извините. Отрицателен вот на 
председателя на Бюджетната комисия, г-н Стоян Иванов. 
СТОЯН ИВАНОВ: Вие знаете в годините колко отрицателно съм се отказвал по 
отношение на този договор и много ми се иска, както в 2006-та година сме 
плащали по 1 милион, и сега да плащаме по 1 милион. За съжаление, договор. 
Как да гласувам сума, което значи да погазим договора и да плащаме много по-
големи неустойки. Затова гласувах „против“. Иначе много добре знаете моето 
отношение в тази посока, разходите за чистота. И с нетърпение очаквам 2021 
година.  
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви, г-н Иванов. Уважаеми колеги, 
процедура на гласуване. Предложението на общинският съветник г-н Салих 
Аршински. Г-н Генчев, моля ви да заемете мястото си в средния сектор при 
общинските съветници, там трудно ще ви преброяваме. Силно сте отдалечен. 
(Бел. на прот. Михаил Генчев междувременно се е преместил в другия сектор и 
разговаря със Зарко Маринов.) И така, уважаеми колеги. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Любов, какво да правиш. 
(Михаил Генчев, от място: Кмете, не мой ма нагада да си отварям устата.) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Моля ви. Моля, не се репликирайте от място. Колеги, 
в процедура на гласуване сме. Предложението на общинския съветник Салих 
Аршински за разпределяне на средствата предвидени за изграждане на спирка в 
с. Търън на половина – от 6 120 лв. и половината от сумата да отиде за 
изработването на такава спирка в Ровина. Ровина се наричаше, нали? С „а“ 
накрая. Не знам защо така са го писали.  
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НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Може ли едно уточнение. Тези пари са за спирки не 
само в Търън. Просто така е излезнало само първото село. И други села са. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Моля ви процедурно да уточните предложението си, 
но само процедурно. 
САЛИХ АРШИНСКИ: Процедурно. Да бъде направена корекция в текстовата 
част, че това обхваща спирките от Търън до Влахово, които са по протежение на 
пътя. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: С тази бележка. Уважаеми колеги, гласуваме 
предложението на г-н Аршински с уточнението, което току-що беше направено. 
Поименно. 
 
Поименно гласуване на предложението на г-н Салих Аршински: 

1. Ангел Безергянов     – „за“ 
2. Анита Чолакова    – „за“ 
3. Валентин Кюлхански    – „въздържал се“ 
4. Валентин Цолов     – „против“ 
5. Данчо Киряков     – отсъства 
6. Димитър Кръстанов    – „за“ 
7. Димитър Николов     – „за“ 
8. Екатерина Гаджева    – „за“ 
9. Елисавета Лободова    – „против“ 
10. Ивайло Халваджиев    – „за“ 
11. Иван Пищалов     – „въздържал се“ 
12. Илия Томов     – „против“ 
13. Кирил Асенов     – „въздържал се“ 
14. Кирил Хаджихристев    – „против“ 
15. Коста Начев     – „въздържал се“ 
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     – отсъства 
26. Стефан Сабрутев     – „въздържал се“ 
27. Стоян Иванов     – „за“ 
28. Филип Топов     – „за“ 
29. Юлия Кисьова     – „за“ 

 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Калкулирайте спокойно, обявете резултата. 
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(Величка Пелтекова: 16 „за“, „ против“ 4  и „ въздържали се“ 7.) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: С 16 „за“, 4 „против“ и 7 „въздържали се“, 
предложението се приема. И така, уважаеми колеги. Приключихме с гласуване, 
приемане, отхвърляне на конкретните предложения, които бяха направени. 
Остава ни да гласуваме поименно целия бюджет така, както ни е предложен и с 
промените, които ние приехме току-що в някои от конкретните текстове в 
проекта за решение и предложения. Общинските съветници, които са съгласни 
да приемем бюджета с промените и измененията, които направихме и 
допълненията, като цяло, моля да гласуват. 
 
Поименно гласуване на проекта за решение по т. 4 от дневния ред: 

1. Ангел Безергянов     – „за“ 
2. Анита Чолакова    – „за“ 
3. Валентин Кюлхански    – „въздържал се“ 
4. Валентин Цолов     – „въздържал се“ 
5. Данчо Киряков     – отсъства 
6. Димитър Кръстанов    – „за“ 
7. Димитър Николов     – „за“ 
8. Екатерина Гаджева    – „за“ 
9. Елисавета Лободова    – „въздържала се“ 
10. Ивайло Халваджиев    – „за“ 
11. Иван Пищалов     – „въздържал се“ 
12. Илия Томов     – „въздържал се“ 
13. Кирил Асенов     – „въздържал се“ 
14. Кирил Хаджихристев    – „въздържал се“ 
15. Коста Начев     – „въздържал се“ 
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     – отсъства 
26. Стефан Сабрутев     – „против“ 
27. Стоян Иванов     – „за“ 
28. Филип Топов     – „за“ 
29. Юлия Кисьова     – „за“ 

 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Моля, калкулирайте спокойно и обявете резултата. 
(Величка Пелтекова: 16 „за“, „ против“ 1 и „ въздържали се“ 10.) 
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ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: С 16 „за“, 1 „против“ и 10 „въздържали се“, приехме 
бюджета на Община Смолян за 2017 година.  
(От залата: Честито!) 
 

Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на Кмета на 
Община Смолян – НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ, на основание чл. 94, ал. 2 
и ал. 3 и чл. 39 от Закона за публичните финанси, чл. 52, ал. 1 и чл. 21, ал. 1, т. 6, 
във връзка с чл. 27, ал. 4 и 5 от ЗМСМА и във връзка с разпоредбите на Закона за 
държавния бюджет на Република България за 2017г., Постановление № 374/ 
22.12.2016г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 
2017г. прие 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

№ 510 
 

1. Приема бюджета на Община Смолян за 2017 година , както следва: 
 
 
I.  По приходите:                                                                           41 158 773 лв. 

          
           Всичко държавни приходи                                                          17 517 346 лв. 
           Всичко местни приходи                                                               23 641 427 лв. 
 

- Държавни приходи  
 
В това число:  
    - Обща субсидия за делегирани от държавата  
дейности по чл. 51 от Закона за Държавния  
бюджет на Република България за 2017 година                                   16 994 425 лв.  
 
    - Преходен остатък по дейности държавна                                            522 921 лв. 
       Всичко държавни дейности  /приложение № 1 А/                        17 517 346 лв. 
 
 
- Местни приходи: 
 
В това число: 
  -  Данъчни приходи                                                                                 3 875 000 лв.  
  -  Неданъчни приходи                                                                           14 704 200 лв.  
  -  Трансфери за местни дейности – 
     1. обща изравнителна субсидия                                                          1 139 900 лв. 
     2. зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища         860 100 лв.  
     3. целева субсидия  за капиталови разходи                                        1 681 200 лв.  
   - Погашения по целеви емисии на дългосрочни  
      общински ценни книжа                                                                    - 1 482 000 лв.  
   - Преходен остатък от местни дейности                                               2 878 729 лв.  
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   -  Събрани средства и извършени плащания  
     от /за сметки за средствата от ЕС                                                          - 15 702 лв.     
      Всичко местни дейности   /приложение № 1 Б/                              23 641 427 лв. 
 
 
  II.  По разходите:                                                                                   41 158 773 лв. 
 
-  Всичко държавни  разходи /приложение  №1В/                              17 517 346  лв. 
-  Всичко местни  разходи   /приложение № 1Г/                                 23 641 427  лв. 
 

2. Утвърждава разпределението на преходния остатък на 2016г. по 
съответните делегирани държавни дейности по бюджета на общината за 2017г. 
съгласно  Приложение № 5 /Приложение № 5А 

3. Утвърждава разпределението на преходния остатък на 2016г. по 
съответните  местни дейности по бюджета на общината за 2017г. съгласно  
Приложение № 5Б. 

4. Приема разчета за финансиране на капиталовите разходи през 2017 година 
и изменя Приложение № 6, като: 

 -  пренасочва средствата в размер на 332 000 лв. от – І. ЦЕЛЕВА 
СУБСИДИЯ ПО ЗДБРБ 2017 г., точка 1. Изграждане улици на територията на 
община Смолян, дейност 619 § 52-06 „Реконструкция на водоснабдителен и 
канализационен участък за ул. „Беклийца“, гр. Смолян“,  за обекти във точка              
2. Изграждане на пътища от общинска пътна мрежа, дейност 832 § 52-06 
„SML3247/ SML2248, Смилян - Букаците/- Люлка – Сивино – 182 000 лв., и в 
дейност 832 § 52-06 „  Път /ІІІ - 863, Соколовци - Момчиловци - Баните/-с. Виево 
- мах. Терзийска“ – 150 000 лв. 

 - в „Придобиване на други ДМА и НДМА със собствени средства“ изменя 
текста по дейност 122 § 52-19 от „Спирка с. Търън“ в „Спирки по направлението 
с. Търън – с. Влахово“. 

5. Утвърждава целевата субсидия за капиталови разходи определена със 
закона за държавния бюджет за съответната година, същите се разпределя за 
делегирани от държавата дейности и/или за местни дейности.  

6. Поименен списък на обектите, които ще се финансират по §40-00 
„Постъпления от продажба на нефинансови активи“  Приложение № 6А. 

7. Приема план-графика за обслужване на просрочените задължения за 
2017г.  Приложение № 2. 

8. Утвърждава съгласно чл. 39, ал. 1, т.1 от ПМС № 374/22.12.2016 г. списък 
на работещите в заведенията за социални услуги, имащи право на транспортни 
разходи от местоживеенето до местоработата и обратно за 2017 година /по 
приложение № 9/ в рамките на утвърдените бюджетни кредити, след 
осигуряване на приоритетните разходи по дейността. 
  Утвърждава бюджетите за 2017 г. на второстепенните разпоредители. 
 На основание чл. 94, ал. 3, т. 9 от Закона за публичните финанси 

утвърждава актуализираната бюджетна прогноза за периода 2018 - 2020 г. 
 На основание чл. 94, ал. 7 от Закона за публичните финанси утвърждава 

тримесечното разпределение на Бюджет 2017 година. 
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9. Утвърждава: 
 Еднократните помощи в размер на 15 000 лв. Упълномощава кмета на 
общината да отпуска тези помощи в размер до 500 лв. за едно лице, /за една 
календарна година/, а над 500 лв. помощите да се отпускат след решение на 
Постоянната комисия по здравеопазване и социални дейности. 
 Стипендии за доктори по решение на Общинския съвет в размер на 10 000 
лв. 
  Стипендии за ученици по решение на Общинския съвет в размер на  4 000 
лв.  
  Одобрява по решение на Общинския съвет сумата в размер на  5 000 лв. за 
финансово подпомагане на двойки с репродуктивни проблеми.  
Средства за спортни дейности  /в т.ч. спортен календар/ в размер на 151000 
лв., които се разпределят от Постоянната комисия по образование, култура, 
вероизповедания, младежта и спорта. 
За компенсиране намаленията на пътуванията в градския транспорт в размер 
на 45 000 лв.  
За представителни разходи на кмет и кметове на населени места в размер на 

15 000 лв.; 
 За представителни разходи на Общински съвет в размер на 5 000 лева; 
 Програма за „Туризъм“ в размер на 95 000 лева; 
 Утвърждава разходите за заплати през 2017г. по функции и параграфи 

/които, не могат да бъдат под минималния осигурителен праг за дейността/. 
10. Дава съгласие средствата за социално - битово и културно обслужване на 

персонала да се определят в размер до 3 % от планираните средства за основната 
работна заплата на лицата, назначени по трудови правоотношения, както и да 
осигури работно и униформено облекло. 

11. Дава правомощия на кмета на общината да актуализира общинския 
бюджет във връзка с постъпилите средства от дарения, безвъзмездна помощ, 
договори за рекламна дейност и други собствени приходи,  като за целта се 
издават заповеди. 

12. На основание чл. 125, ал. 1 от Закона за публичните финанси Общинския 
съвет дава правомощия на Кмета да извършва компенсирани промени, както 
следва: 
  в частта за делегираните от държавата дейности - между утвърдените 

показатели за разходите; в рамките на една дейност, с изключение на дейностите 
на делегиран бюджет, при условие, че не се нарушават стандартите за 
делегираните от държавата дейности и няма просрочени задължения в 
съответната делегирана дейност; 
  в частта за местните дейности - между утвърдените разходи в рамките на 

една дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на 
разходите; 
В изпълнение на правомощията си по т. 12 Кметът издава заповеди;  
13. Задължава първостепенният разпоредител с бюджетни кредити да 

контролира за изпълнение на : 
 максималния размер на новите задължения за разходи, които могат да 

бъдат натрупани през годината по бюджета на общината, като наличните към 
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края на годината задължения за разходи не могат да надвишават 15 на сто от 
средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години; 
ограничението не се прилага за задължения за разходи, финансирани за сметка 
на помощи и дарения;  
 максималния размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат 

поети през годината, като наличните към края на годината поети ангажименти за 
разходи не могат да надвишават 50 на сто от средногодишния размер на 
отчетените разходи за последните четири години; ограничението не се прилага 
за ангажименти за разходи, финансирани за сметка на помощи и дарения;  
 размера на просрочените задължения по бюджета на общината да не 

надвишават 5 на сто от отчетените за последната година разходи на общината;  
 размера на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат събрани 

през бюджетната година; 
 лимита за поемане на нов общински дълг, максималния размер на 

общинския дълг и на общинските гаранции към края на бюджетната година; 
 разчетите за разпределението на целевата субсидия за капиталови 

разходи, определена със Закона за държавния бюджет за съответната година, по 
обекти за строителство и основен ремонт, за придобиване на материални и 
нематериални дълготрайни активи и за проучвателни и проектни работи, 
включително за съфинансиране и за плащания по заеми за капиталови разходи; 
 други показатели, включително такива, определени в Закона за държавния 

бюджет за съответната година; 
 индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския 

съюз; 
 14. Утвърждава следните приоритети при разходването на бюджетните 

средства през 2017г.:   
 разходите за делегираните от държавата дейности се извършват до 

размера на предоставените трансфери и се използват по предназначение, като 
разходите за трудови възнаграждения и стипендии са приоритет; 
 постъпилите собствени приходи се разходват в следната поредност: за 

трудови възнаграждения и осигуровки; за разходи, свързани с дейности, за които 
се събират такси; за неотложни разходи – горива, ел. енергия, отопление, вода, 
неотложни текущи ремонти. 

15. Задължава ръководителите на бюджетни звена, финансирани от 
общинския бюджет за разработят конкретни мерки за изпълнението по приетия 
от Общински съвет бюджет. 

16. Възлага на кмета на община Смолян да предприеме действия за събиране 
на всички просрочени вземания и да разплати просрочени задължения през 2017 
година.   

17. Дава съгласие възникналият временен недостиг на бюджетни средства за 
местни дейности да се покрива текущо с временни безлихвени заеми от 
набирателни и извънбюджетни сметки. 

18. Дава съгласие при недостиг на бюджетни средства да бъде изтеглен 
кредит за оборотни средства /овърдрафт/ в размер до 500 000 лв. 

19. Дава съгласие временно свободните средства от постъпления да се 
използват като временен безлихвен заем за плащания по бюджета на общината, 
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както и за общинско съфинансиране и авансово финансиране на проекти по 
програми, финансирани със средства от фондовете на Европейския съюз и по 
други международни програми и споразумения. 

20. Упълномощава постоянната комисия по бюджет и финанси да одобрява 
командировките в страната и чужбина на Председателя на Общинския съвет. 

21. Допуска поемане на нов дълг от „ФЛАГ” ЕАД през 2017 година, след 
приети решения на Общински съвет – Смолян. 

22. Възлага на Кмета на Общината да разпредели и утвърди средствата по 
бюджета по пълна бюджетна класификация, по тримесечия в рамките на приетия 
бюджет. 

 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Отрицателен вот, Стефан Сабрутев. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Кой ще черпи! 
КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: То е ясно кой ще черпи. 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Уважаеми г-н председател, уважаеми г-н кмет, уважаеми 
колеги, гости! Не подкрепих бюджета на Община Смолян, защото според мен 
той не е законосъобразен и ще кажа в коя част. В капиталовите разходи липсва 
разбивка на преходния остатък, което противоречи на чл. 147 от Закона за 
публичните финанси. И се надявам, че областният управител ще го върне, ако си 
гледат работата, разбира се, и четат правилно закона. Ние предложихме точно 
този списък, който трябваше да предложи администрацията, а вие не го приехте, 
колеги. Предложихме тези средства, няма такова нещо не можело да се 
разпределят. Това е преходен остатък, който може да се разпредели по всякакъв 
начин. Това са пари, останали от предходни обекти. Вие не предложихте и не 
подкрепихте, колеги, става въпрос за вас, които не подкрепихте предложенията, 
които направихме аз и някои други колеги. С тези средства можеше да свършим 
една много хубава работа на нашите съграждани. Като почнем от селата до 
Райково. Щеше да има за проектиране, щеше да има за Общ устройствен план, 
но за съжаление тези средства ще се похарчат незнайно за какво. Защото ние 
нямаме поименен списък за тях. Това са 2 837 000 лв., които Общинската 
администрация не пожела да представи на Общинския съвет и на гражданите, 
списък за какво ще бъдат изхарчени. Това е още един пореден опит, не само 
опит, ама успешен опит за неглижиране на Общинския съвет. И отговорно 
заявявам, че аз ще дам пресконференция разбира се в утрешния ден, заедно с 
колегите от БСП, на което ясно ще бъде посочено, че средствата се укриват за 
какво ще се харчат или вече са изхарчени по преходния остатък. И че това е 
незаконосъобразно, съответно да се сезира областния управител. Да се 
самосезира, ако е така и съм прав. Благодаря. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви, г-н Сабрутев. Г-н кмете, имате думата 
за реплика. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: За кратко, да. Както казахме, Общината не е частна 
фирма. Така че преходния остатък не може да се харчи както си искаш. Вие 
заложихте дали сега ще стане ясно дали областния управител си върши работата. 
Много смели думи. Ако смятате, че има нарушение, има институции, 
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сигнализирайте ги. Въпросът е, че с много от въпросите, които зададохте днес, 
пак излиза, че не разбирате, че между община и частна фирма има разлика. 
(Стефан Сабрутев, от място: Реплика.) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Лично обяснение имате, г-н Сабрутев. 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Г-н кмете, вие сте втори мандат кмет. Вие не сте наясно с 
публичните финанси. Моля ви, не ме класифицирайте така. Ние знаем как се 
получават тези награди. Радвайте й се на нея. Дано сте душевно удовлетворен от 
това.  
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви, г-н Сабрутев. Колеги, продължаваме. 
Тъй като точка 5 отиде в края на дневния ни ред, ако си спомняте от гласуването, 
когато го преподредихме, точка 6. 
 
ПО ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Възлагане на дейности в горски 
територии – общинска собственост на основание Наредба за условията и 
реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – 
държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и 
недървесни горски продукти и определяне на тарифа за изпълнението им. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Докладна записка от кмета на общината относно 
възлагане на дейности в горски територии – общинска собственост, на основание 
Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските 
територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и 
недървесни горски продукти и определяне на тарифи за изпълнението им. Имате 
думата като вносител, г-н кмете. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Уважаеми дами и господа общински съветници! В 
горите, собственост на Община Смолян има много засегнати от изсъхване, 
корояди, болести и други вредни насаждения. С цел оползотворяване на 
пострадалата дървесина и предотвратяване на разпространението на болести и 
вредители в общинските горски територии, моля за вашето съгласие да 
провеждане процедура за възлагане на дейности в горските територии общинска 
собственост,  чрез пряко договаряне с цел недопускане увреждането й и появата 
на каламитети в горските територии. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря, г-н кмете. Уважаеми колеги, дискусия, 
гори, проблеми с боровите насаждения и т. н. Моля, има ли желаещи да се 
изкажат по този въпрос или са ясни нещата? Не виждам желаещи да вземат 
отношение. Моля общинските съветници, които са съгласни да прекратим 
разискванията по т. 6, да гласуват. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 24, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: 24 „за“, без „против“ и „въздържали се“. 
Прекратихме разискванията. Гласуваме колеги поименно. Моля общинските 
съветници, които са съгласни с проекта за решение. 
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Поименно гласуване на проекта за решение по т. 6 от дневния ред: 
1. Ангел Безергянов     – „за“ 
2. Анита Чолакова    – „за“ 
3. Валентин Кюлхански    – „за“ 
4. Валентин Цолов     – „за“ 
5. Данчо Киряков     – отсъства 
6. Димитър Кръстанов    – „за“ 
7. Димитър Николов     – „за“ 
8. Екатерина Гаджева    – „за“ 
9. Елисавета Лободова    – „за“ 
10. Ивайло Халваджиев    – „за“ 
11. Иван Пищалов     – „за“ 
12. Илия Томов     – „за“ 
13. Кирил Асенов     – „за“ 
14. Кирил Хаджихристев    – „за“ 
15. Коста Начев     – „за“ 
16. Костадин Василев     – „за“ 
17. Мариана Сивкова     – отсъства 
18. Мария Семерджиева    – „за“ 
19. Марияна Методиева    – „за“ 
20. Милен Журналов     – „за“ 
21. Милен Пачелиев     – „за“ 
22. Михаил Генчев     – „за“ 
23. Петър Мирчев     – „за“ 
24. Салих Аршински     – „за“ 
25. Славка Каменова     – отсъства 
26. Стефан Сабрутев     – „за“ 
27. Стоян Иванов     – „за“ 
28. Филип Топов     – „за“ 
29. Юлия Кисьова     – „за“ 

 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Моля, калкулирайте спокойно и обявете резултата. 
(Величка Пелтекова: 26 „за“, без „ против“ и „ въздържали се“.)  
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: 26 „за“, без „против“ и „въздържали се“. Приехме 
проекта за решение по т. 6 за горски територии и дейности. 

 
Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на Кмета на 

Община Смолян – НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ, на основание чл. 21, ал. 1,  
т. 8 и ал. 2  от Закона за местното самоуправление и местната администрация,       
чл. 27 ал. 1 т. 1, във връзка с чл. 10 от Наредба за условията и реда за възлагане 
изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска 
собственост, и за ползването на дървесина и недървестни горски продукти прие 
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Р Е Ш Е Н И Е 
№ 511 

 
І. Упълномощава кмета на Община Смолян, на основание чл. 27, ал. 1 от  

Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските 
територии – държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и 
недървесни горски продукти, да сключи договори, с предмет « инвентаризация и 
маркиране на дървесина пострадала от корояди, болести и други вредители», с 
лица или търговци, отговарящи на изискването на чл. 11, ал. 1 от цитираната 
Наредба. 

II. Определя тарифи за изпълнение на дейностите: 
1. Маркиране на стояща дървесина на корен: 
             - Едра строителна дървесина –     1.20лв/м3 
             - Средна строителна дървесина – 1.40 лв/м3  
             - Дребна строителна дървесина – 1.70 лв/ м3 
             - Дърва за огрев                             - 1.70 лв/пространствен м3 
2. Изготвяне на план-извлечение на подотдел – 15.00 лв 
3. Изработване на технологичен план за добив на дървесина – 15.00 лв. 
4. Издаване на позволително за сеч – 20.00 лв. 
5. Изготвяне на протокол за освидетелстване  на сечище – 50.00лв. 
6. Експедиране на лежаща дървесина – 1.50лв/м3         

         Всички цени са без включен ДДС 
IІІ.Упълномощава Кмета на Община Смолян да проведе процедури за  

продажба на стояща дървесина на корен, съгласно Наредбата за условията и реда 
за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и 
общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски 
продукти, при спазване на условието на чл. 7, ал. 5 от същата Наредба, по цени 
съгласно Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и 
цени на услуги в община Смолян. 
 
ПО СЕДМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Дарение на ОД на МВР – Смолян 
на резервни части, автомобилни гуми, акумулатори, гориво, смазочни 
материали и консумативи, уред за диагностика на служебните МПС и 
извършване на ремонтни дейности на служебните МПС към ОД на МВР – 
Смолян. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Точка 7, уважаеми колеги. Докладна записка от кмета 
на общината относно дарение на Областна дирекция на МВР за резервни части, 
автомобилни гуми, акумулатори, гориво, смазочни материали, консумативи, 
уреди за диагностика на служебните МПС и извършване на ремонтни дейности 
на последните към Областна дирекция на МВР в Смолян. Моля, г-н кмете, като 
вносител. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Аз само ще уточня някои неща, защото това дарение го 
правим ежегодно. Помня, че само една година не беше прието. Тогава г-н 
Сабрутев каза: „На Цветанов няма да даваме пари“. Тези пари не отиват за 
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Министерството. Тогава директор на полицията беше г-н Хаджихристев, така че 
можете да питате, че тия пари не отиват в Министерството. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Да не „връщаме киното назад“. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Ама и да не забравяме какво се е случило. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Нещо, което може да бъде многопосочно 
коментирано. Уважаеми колеги, откривам дискусия. Имате думата, г-н Сабрутев. 
Но нека да е г-н Василев, защото той някак се „изстреля“. 
СТЕФАН САБРУТЕВ: По-възрастен е. 
КОСТАДИН ВАСИЛЕВ: Г-н кмете, вярно е това нещо. Аз си спомням, че това е 
повече от 10 години това дарение. Така е, вярно е. Аз ще гласувам „за“, обаче 
имам едно предложение към вас. До колкото знам, на 4 юли има някакъв 
празник на Полицията, вие ще присъствате сигурно. Обърнете им внимание на 
Полицията, защото аз като гражданин не виждам пеша полицаи. Нека да ги 
видим малко, по Стария център особено. Много е сериозно това отношение, 
защото не ги виждаме вече, а има така много прояви на хулиганство, особено 
през нощта. Благодаря. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ, (с шеговит тон): Можем да развием предложението по-
едрите да ходят пеш. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Г-н Сабрутев, имате думата. 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Тъй като бях обвинен, че съм бил отказал някога, може и 
да е така. Коя година, г-н Мелемов, се е случило това? 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ:  Примерно 2012-2013 г.  Ако трябва, да върнем 
записите. 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Не, аз ще го проверя записа. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: А лъжа ли, според вас? 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Не мога да кажа.  
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Много добре си спомням, че казахте „На Цветанов няма 
да даваме пари“. 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Може и така да е. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Казвам, че тогава директор беше г-н Хаджихристев и 
имаше година, в която не дадохме. 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Конкретно предложение правя точно в името да си 
изкупя греха, ако съм сбъркал. 25 000 лв. да стане сумата, тъй като достатъчно 
мероприятия охраняват, събори и тем подобни. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: От къде да отрежем, само уточняващо? 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Ще отрежем от вашите представителни разходи. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Или дето командировки 85 000 лв. Така ли беше, г-н 
Сабрутев?  
(Стефан Сабрутев, от място: От вашите представителни директно.) 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Направо от командировките, ако трябва. 
(Стефан Сабрутев, от място: Не коментирайте, всъщност сме в процес на 
предложение.) 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Не е ли по-честно от Общинския съвет да ги дадем? Не 
е ли по-честно? 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Моля ви, беше направено предложение. Иска ли 
някой да го оспори и да се изкаже по този въпрос? Имате думата, г-н Иванов. 
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СТОЯН ИВАНОВ: Общинският съвет винаги е в икономии. И 2016 г. планирани 
300 000 лв., отчетени 195 000 лв., така че не е проблем предложението на г-н 
Сабрутев да се компенсира от там. Винаги сме в икономии, последните години.  
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Вие правите предложение, подкрепяте 
предложението. 
СТОЯН ИВАНОВ: Подкрепям предложението на г-н кмета, ако ще се 
дофинансира МВР с още 10 000 лв. – от там. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: И аз може ли да го доразвия вашето? За да е доволен г-
н Сабрутев, съгласен съм от представителните на кмета 10 000 лв. да се дадат за 
спортните клубове. 
(Стефан Сабрутев, от място: Браво! Това исках да чуя.) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Общо взето, предложенията на кмета не се гласуват 
по този начин, г-н кмете, направо се записват в протокола. 
(Венера Аръчкова, от място: Това не е точка за бюджета.) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: И не е точка за бюджета, получавам от страни 
подсказване. Точно така е, какво да се прави. Тука в момента така се получиха 
нещата. Аз съм длъжен да ги фиксирам и да ги предложа на вниманието на 
общинските съветници. И така колеги, дискусията продължава. Желаещи да 
вземат отношение? Не виждам още общински съветници, които желаят да се 
изкажат. Моля общинските съветници, които са съгласни да прекратим 
разискванията по т. 7, да гласуват. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 23, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: С 23 „за“, без „против“ и „въздържали се“, 
прекратихме разискванията. Има конкретно предложение на г-н Стефан 
Сабрутев. Дарението на МВР да бъде 25 000 лв. Гласуваме го обаче поименно. 
(От залата: Ужас.) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Моля да не се драматизира излишно ситуацията. 
 
Поименно гласуване на предложението на г-н Стефан Сабрутев: 

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

 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Моля, калкулирайте спокойно резултата и го обявете. 
(Величка Пелтекова: 11 „за“, 2 „ против“, „ въздържали се“ 11.) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: 11 „за“, 2 „против“ и 11 „въздържали се“. 
Предложението не се приема. Гласуваме основното предложение, уважаеми 
колеги, поименно. 
(Стефан Сабрутев, от място: Г-н председател, имаше предложение на г-н 
Стоян Иванов.) 
СТОЯН ИВАНОВ: То отпада. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: То естествено допълва вашето предложение, г-н 
Сабрутев. Аз ръководейки се от силната логика на връзката между двете 
предложения, предпочетох да не го подлагам на гласуване. Гласуваме основното 
предложение. 
 
Поименно гласуване на проекта за решение по т. 7 от дневния ред: 

1. Ангел Безергянов     – „за“ 
2. Анита Чолакова    – „за“ 
3. Валентин Кюлхански    – „за“ 
4. Валентин Цолов     – „за“ 
5. Данчо Киряков     – отсъства 
6. Димитър Кръстанов    – „за“ 
7. Димитър Николов     – „за“ 
8. Екатерина Гаджева    – „за“ 
9. Елисавета Лободова    – „за“ 
10. Ивайло Халваджиев    – „за“ 
11. Иван Пищалов     – „за“ 
12. Илия Томов     – „за“ 
13. Кирил Асенов     – отсъства 
14. Кирил Хаджихристев    – „за“ 
15. Коста Начев     – „за“ 
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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     – „за“ 
28. Филип Топов     – „за“ 
29. Юлия Кисьова     – „за“ 

 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Моля, обявете резултата. 
(Величка Пелтекова: 25 „за“, без „ против“ и „ въздържали се“.) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: 25 „за“, без „против“ и „въздържали се“. Приехме 
дарението на Областна дирекция на МВР за дофинансиране на дейността и 
повишаване на нейния потенциал да се бори с противообществените явления и 
прояви, застрашаващи живота и здравето на гражданите. 
 

Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на Кмета на 
Община Смолян – НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ, на основание чл. 21, ал. 1,   
т. 8 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във 
връзка с чл. 249, ал. 9, т. 1 от Закона за министерството на вътрешните работи,     
чл. 225 от Закона за задълженията и договорите прие 

  
Р Е Ш Е Н И Е 

№ 512 
 

І. Дава съгласие Община Смолян да дари на ОД на МВР – Смолян: 
резервни части, автомобилни гуми, акумулатори, гориво и смазочни материали и 
консумативи, уред за диагностика на служебните МПС и извършване на 
ремонтни дейности на служебните МПС към ОД на МВР – Смолян, като общата 
стойност на дарението не надвишава сумата от 15 000 лева (петнадесет хиляди 
лева) в рамките на 1 (една) година. 

ІІ. Възлага на Кмета на Община Смолян да подпише договор за дарение, 
като приложи към него двустранно подписани приемателно - предавателни 
протоколи, удостоверяващи предаването и приемането на дарените вещи, стоки 
и услуги. 
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ПО ОСМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Изменение и допълване на 
Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите 
комисии и взаимодействието му с общинската администрация. 

ДОКЛАДВА: Филип Топов – член на Временната комисия 
 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Точка 8, уважаеми колеги. Докладна записка от група 
общински съветници, Временна комисия, начело с юриста г-н Филип Топов, 
относно изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността 
на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация. От името на Временната комисия, имате думата, уважаеми г-н 
Топов. 
ФИЛИП ТОПОВ: Уважаеми г-н председател, уважаеми колеги общински 
съветници! Тази докладна записка беше обект на внимание на колегите 
общински съветници за пореден път. По нея беше проведено едно публично 
обществено обсъждане. Тя е за едно, бих казал, козметично изменение на 
няколко текста от Правилника, които като цели, понеже общинските съветници 
най-вероятно внимателно са ги прочели, но по отношение на останалата част на 
хората, които присъстват в залата и за гражданите на общината, ще си позволя, с 
риск да обременя малко процедурата, да ги прочета. Първо. Уважаеми граждани 
на гр. Смолян и на община Смолян и уважаеми общински съветници! Моля 
внимателно да обърнете внимание какво гласи заглавието на Правилника – 
„Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите 
комисии..“, и тука подчертавам, „… и взаимодействието му с общинската 
администрация.“ Това е духа на този правилник. Второ. Искам да обърна 
внимание на по-голямата общественост, която не се е запознала с този 
правилник, какво наложи евентуално тези съвсем минимални промени. Този 
правилник, уважаеми дами и господа, е приет 2003 г., променян е многократно и 
в процеса на нашата работа се оказа, че има допуснати съществени пропуски, 
които в един момент могат да затормозят, бих казал даже да спрат работата на 
Общинския съвет и по-конкретно тогава, когато сме в хипотезата Общинският 
съвет да бъде свикван на извънредни заседания при форсмажорни обстоятелства, 
при отсъствието на титуляра – председателя на Общинския съвет. Това е най-
важното, да ви кажа, защото ако, предчувствам някакви изказвания, те 
проличаха и на комисиите, но ако в момента примерно председателят на 
Общинския съвет е в отпуска или някъде другаде в командировка и се наложи да 
вземаме решения със срокове „от днес за вчера“, обичам го този израз, тогава 
ние наистина сме изправени в една правна празнота, хипотеза, да няма кой да 
свика общинското заседание и да няма кой да го ръководи до неговото 
откриване. Това е, което искам да подчертая. Сега, позволете ми да прочета 
какви цели се преследват с това изменение. Първата цел е своевременно 
изготвяне и завеждане в деловодството на общината, докладните записки с 
проекта за решения, при стриктно спазване на нормативно-регламентираните 
срокове от вносителите. С това подобрение считаме, че ще се подобри 
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организацията в работата на постоянните комисии и в цялост на Общинския 
съвет. По-нататък. При предварителното фиксиране дните на заседанията на 
постоянните комисии и Общинския съвет, и посочване на темите на докладните 
записки, които ще бъдат разглеждани пред комисиите и на заседанието на 
Общинския съвет, основно общинските съветници, в това число и гражданите на 
Общината, а и всички други заинтересувани лица, ще е ясно на коя дата, по 
какъв проблем, с каква проблематика ще се занимават тези комисии, кога ще 
бъде заседанието на Общинския съвет и ще могат да организират, подчертавам 
организират, участието си в заседанията на Общинския съвет. Това между 
другото касае хората със свободна професия – в това число адвокатите, лекарите 
и други. При условие, че знаем предварително кога ще бъде заседанието на 
Общинския съвет, имаме как да отлагаме тези ангажименти. И по-нататък. Чрез 
внасяне на ежемесечни справки, подчертавам справки, от Кмета на Общината 
пред Общинския съвет, за изразходваните парични средства за външни услуги, и 
поети нови задължения за предходния месец, Общинският съвет ще осъществява 
по-добър контрол, свързан с функциите му на такъв орган, както и ще има по-
голяма прозрачност за гражданите на Община Смолян. Поради тези цели, които 
налагат преработване, допълване, изменение на този правилник, Комисията, 
която беше избрана от целия Общински съвет, в това число където съм и аз, 
предлагаме проект за изменение, който пак казвам, е в много малко параграфи. 
Основното. Предлага се да се създаде правна възможност за избиране на 
заместник-председател във времето, като хипотеза, като веднага подчертавам и 
за журналисти, и за хората, че този заместник-председател ще изпълнява 
функцията си само и единствено по заместване, когато отсъства председателят 
на Общинския съвет. С точно конкретизирани и делегирани права и задължения, 
и ще получава възнаграждението, което получават общинските съветници като 
общински съветник. Тоест той няма да бъде заплатен. По отношение на другата 
цел, която се преследва. Това наистина е да може да организираме малко по-
голяма прозрачност при харченето на средствата за предходните месеци, които, 
искам правилно да ме разберете, не се касае колеги от последния ред, за отчет, а 
се касае за ежемесечна справка, която до колкото имам информация, всеки месец 
се изготвя тази справка. Тя е в рамките на страница, страница и половина, 
изпраща се в Министерство на финансите. Нищо няма да затрудни работата на 
администрацията, на Финансовата дирекция, едно копие от тази справка да бъде 
предоставено на председателя на Общински съвет, която справка да бъде 
зачитана на следващото заседание. И още нещо много важно. С този правилник 
конкретизираме възможността на гражданите, след като са се запознали с 
проекта за дневен ред, да заявят участие по дадена конкретна докладна записка, 
с предварително заявяване при председателя на Общински съвет и след даване 
възможност чрез решение на Общински съвет, този гражданин да вземе 
отношение, като това отношение, уважаеми колеги, ще бъде само по 
изключително важни обществено значими интереси. По време на общественото 
обсъждане и по време на заседанията на комисиите, постъпиха две предложения. 
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Едното предложение е по параграф 2, първоначалният вариант беше да се 
създаде нова т. 25, към чл. 5, а именно: „обсъждане и приемане на решения по 
ежемесечните справки …“ и т. н. По предложение на г-жа Анита Чолакова, 
вместо „приема решение“, прие комисията, една част от комисията, да бъде „за 
сведение“. И всъщност добива следната редакция: „Обсъжда и приема за 
сведение по ежемесечните справки от кмета, внесени в общинския съвет, 
относно вида и размера на изразходваните парични средства за „външни 
услуги”, за поетите нови задължения и направените разплащания по 
съществуващите дългове, за предходния месец“. Това са фактически нещата, 
които предлагаме на вашето обсъждане. Сега, ако има някакви допълнителни 
въпроси, моля да бъдат зададени за пояснение. Очаквам някакви въпроси, 
защото по време на обсъждането на Комисията по законност и местно 
самоуправление, за голямо съжаление моите колеги от групата на ГЕРБ 
съветници, гласуваха „въздържали се“. Искам да попитам съвсем риторично. 
Ако смятате, че аз като вносител съм пречка да бъдат приети тези налагани от 
обществените нужди изменения, ще помоля г-н Хаджихристев да продължи. 
Благодаря ви. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви, г-н Топов. Г-н Безергянов, имате 
думата. Апропо, Комисията по законност прие предложението да е „приема за 
сведение“, нали така? Това и Комисията го прие. 
АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Уважаеми г-н председател, уважаеми колеги общински 
съветници, уважаеми дами и господа присъстващи в залата! Ние напротив, не 
сме да не се правят тези изменения. В общи части моите предложения по-
конкретно по конкретните текстове и параграфи са в съответствие с целите и 
фактически допълненията и измененията, които предлагам не са коренно 
различни от това, което г-н Топов ви запозна и ви каза като детайли. По-
конкретно искам да премина и ще обърна внимание на всеки параграф от 
допълненията и измененията на въпросната наредба. Ние като цяло не сме 
против да има зам.-председател, ние сме „за“. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Моля да ме извините, млади колега. Говорим за 
Правилника за организацията и дейността, не за наредба. 
АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Извинявам се, лапсус. Говоря за Правилника. В параграф 
1 и по-точно в т. 3 от чл. 5 от Правилника, след израза председател се допълва: 
зам.-председател. Смятам, че не е налице да има фигури „зам.-председатели“. 
Един зам.-председател е напълно достатъчно за функциите и задължения по 
заместване да се изпълняват, когато липсва титуляра, в това лице председател на 
Общински съвет. В параграф 2 се създава нова т. 25 към чл. 5: Приема за 
сведение представените от кмета ежемесечни отчети за всички направени 
разходи в предходния месец. Тука искаме да стане ясно, че ние сме „за“ 
публичност и прозрачност. Абсолютно всички сметки, аналитичности по 
функции и параграфи да бъдат дадени на съветниците, за да се запознаят в пълен 
обем с целите разходвани средства. Напротив, ние даваме възможност за още 
една по-голям обширен отчет, не го наричаме справка. В параграф 3: на 
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следващите заседания Общинският съвет може чрез явно гласуване на повече от 
половината от всички общински съветници да избере заместник-председател. 
Резонно на това, като правим изменение да има конкретно един зам.-
председател. Параграф 4: съответно се добавя израза „зам.-председател“. По 
параграф 5: след правомощия на председателя се добавя и зам.-председател. По 
параграф 6: определя и възлага конкретни функции и задачи на зам.- 
председателя за времето по заместването му. По параграф 7: ал. 2 на чл. 15 
израза избран общински съветник се заменя с „от зам.- председател“. По 
параграф 8: ал. 3 на чл. 15 изразът „се замества от съветник избран от 
Общинския съвет” се заменя с „от зам.-председател, който се ползва с всички 
права и задължения по ал. 1 за времето по заместване на председателя, като не 
получава възнаграждението му по време на заместването му“. Параграф 9: в ал. 4 
на чл. 15, изречение последно, израза „избран от Общинския съвет съветник” се 
заменя конкретно по логическа свързаност от зам.-председателя. Параграф 10: 
създава се нова ал. 5 на чл. 15: зам.-председателят не може да участва при 
вземане на решения при условията на предходната ал. 4. В този случай 
заседанието се ръководи от избран от Общинския съвет съветник. По параграф 
11: Текстът на чл. 16 става като ал. 1, създава се нова ал. 2: зам.-председателят 
получава парично възнаграждение само като общински съветник. Параграф 12: в 
т.1 на ал.1 на чл.16а се добавя съответно израза „зам.-председател“. Параграф 13: 
по ал. 5 на чл. 47 се добавя ново изречение: по проекторешенията, защото все 
пак според мен е важно да се конкретизира какво е това изключителна важност, 
това понятие не се тълкува някъде в конкретния правилник и за да стане по-ясно, 
по проекторешения от изключителна важност, присъствието на вносителя на 
докладната записка на заседанията на постоянните комисии е задължително. При 
невъзможност за явяването му, заседанията на постоянните комисии по тази 
докладна записка се отлагат за друга дата. В чл. 47 се създава нова ал. 6: за 
проекторешения от изключителна важност се произнася Консултативния съвет с 
мнозинство 2/3. По параграф 14: В чл. 56 се създава нова ал. 4: Председателят на 
Общинския съвет включва в проекта за дневен ред за разглеждане докладните 
записки, заведени с входящ № в деловодството, до 8/осем/ календарни дни преди 
заседанието на Общинския съвет. В параграф 15: В чл. 56 се създава нова ал. 5: 
Председателят на Общинския съвет насрочва редовните заседания за последния 
четвъртък от месеца.  По изключение заседанията могат да се насрочват и в 
други дни от месеца. Параграф 16: В чл. 58, ал. 1 изразът „не по-късно от 4 
/четири/  дни” се заменя с израза „не по-късно от 7 /седем/ дни. Параграф 17: В 
чл. 60, ал. 2 след израза „ръководят от“ се добавя израза зам.-председател или 
останалия текст избран от общинския съвет общински съветник се запазва. 
Параграф 18: В ал. 2 на чл. 62 след израза „в писмен вид” се добавя израза „и 
раздадени на общинските съветници преди откриване на заседанието“. Параграф 
19: В чл. 74 се създава нова ал. 3: Председателят на Общинския съвет дава 
думата за изказвания на желаещите граждани съгласно условията на ал. 2, в 
рамките до 2 минути на човек, защото смятаме, че тук малко как ще се 
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приоритетизират нещата, кой след кой от тези трима човека ще се даде сумата. 
По-конкретно да е регламентирано и колкото се може повече граждани да могат 
да изразят мнението си. В чл. 74 се създава нова ал. 4: Председателят на 
Общинския съвет изготвя и представя ежемесечна справка до всички общински 
съветници относно постъпилите питания от гражданите и съответно отговорите 
до тях. Много граждани и хора, когато провеждаме своите срещи, казват, че 
искат да има по-голяма достъпност и самите ние като общински съветници не 
сме запознати с конкретните питания и отправените отговори до тях. Параграф 
20: В ал. 1 на чл. 84, изречение второ се изменя и добива следното съдържание: 
В срок до 3 /три/ дни след подписване на протокола, същият се публикува в 
цялост на интернет страницата на общината. Параграф 21: От ал. 1 на чл. 87 да 
отпадне израза „консултативния съвет”. Параграф 22: В ал. 1 на чл. 96 след 
израза „проекта за общинския бюджет се внася от кмета на общината” се добавя: 
„след проведено публично обсъждане по предвидения законов ред и начин“. Ние 
считаме, че това следва да отпадне във връзка с това, че няма как ако не спазим 
процедурата всички, презумпцията е, че трябва да познаваме и да боравим 
правно и законосъобразно с цялата нормативна база. Считаме, че не е толкова 
целесъобразно да се вкара самата точка. Параграф 23: Ал. 2 от чл. 96 да отпадне 
изцяло. Параграф 24: Ал. 2 на чл. 103 се изменя както следва: След отговора, 
както е зададено, на питанията се допускат доуточняващи въпроси от вносителя 
и разисквания в Общинския съвет по него, в рамките до 20 минути, считам, че 
следва да отпадне. Параграф 25: Чл. 107 се изменя, като се създават следните 
алинеи: ал.1. Общинският съвет провежда обсъждане на внесените от кмета 
шестмесечни отчети за изпълнение на годишния бюджет. И в конкретната 
алинея на чл. 107 се премахва думата „годишния“, „шестмесечен“… Там се 
набъркват нещо периодите и не звучи добре. Считаме, че би следвало думата 
„годишния“ да изчезне. Параграф 26: Фактически в съответната глава, където 
бяха предложени другите конкретни изменения на съответния правилник, ние 
считаме, че трябва да премине в следваща глава и да се създаде изяло нов чл. 
123: На всяко редовно заседание, кметът на общината внася при председателя в 
електронен вид месечния отчет за всички разходи за предходния месец. 
Съответно председателят препраща на всички общински съветници 
представения ежемесечен отчет от кмета. Това е ал. 1 на новия чл. 123. И 
съответно ал. 2: В началото на всяко тримесечие, кметът на общината представя 
на Общинския съвет информация за планираните обществени поръчки за този 
период. От гледна точка, тука имаше допълнение, не само фактически и за 
текущите обществени поръчки. Информацията е публична. В профила на 
купувача пълни протоколи, заповеди, решения. Това, което е публично, смятам, 
че не е толкова практично да го имаме като информация, защото може да се 
информираме от конкретните интернет сайтове на възложителя и съответния 
профил на купувача, което е задължение на възложителя по Закона за 
обществените поръчки. Това са моите предложения, които предлагам да бъдат 
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предложени на гласуване от общинските съветници. За което давам на г-н 
председателя и вида, в който ги прочетох и предложих. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви, г-н Безергянов. Повдигнати ли са 
текстовете, които предлагате за изменение?  
(Ангел Безергянов, от място: Това са предложенията, които ги прочетох.) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Ще ми позволите да изразя само едно съображение 
по вашите предложения. Ще помоля колегите от комисията да се произнесат по 
другите. В параграф 13, по отношение на ал. 5 на чл. 47, ви моля да не възлагаме 
функции, които да се реализират с гласуване на Консултативния съвет. 
Консултативният съвет прави консултации, но той е такъв именно такъв, защото 
не гласува. Той не е орган по смисъла на произнасянето му с конкретни 
решения. Поне аз в моята практика досега и в практиката на други 
консултативни органи, това отличава консултативния съвет от другите органи за 
управление и за вземане на решения и регулиране на определени отношения. В 
момента, в който се опитаме да дадем на консултативния съвет функции, 
определени с гласувания, ние автоматически променяме неговата същност, тъй 
като той се изгражда знаете на какъв принцип. По един представител от комисия 
и от група. Нека да намерим друг начин тогава, когато вносителят на докладните 
записки, друга процедура, но да не вкараме в гласуване Консултативния съвет. 
Това не случайно до сега не се е случвало, защото води до грешки и 
деформации.  
(Ангел Безергянов, от място: Може ли да взема отношение?) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Разбира се, кажете и вие мнението си и аз ще спра да 
се произнасям по тези предложения. 
АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Ние по принцип сме „за“ да се търси решение на 
конкретния въпрос, който казахте за консултативния съвет, но по отношение на 
изключителната важност няма тълкувание, по което ние да бъдем конкретни и да 
знаем кой въпрос и кой проект на решение е от изключителна важност. Считаме, 
че по някакъв начин на това трябва да се даде легална дефиниция и да е ясно, 
точно, конкретно, за да няма спекули по този въпрос. Благодаря. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Да, така е. Можем да запишем. Мисля, че г-н Топов 
ще ни даде, да не се изказвам по същество. 
(Филип Топов, от място: Става въпрос, ако има и други някакви предложения.) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Да, но нека да има и други предложения. Имате 
думата, г-н Аршински.  
САЛИХ АРШИНСКИ: Уважаеми г-н председател, уважаеми колеги! Тъй като 
днес точката с бюджета отне доста време, а изменението на Правилника е нещо, 
което не може да бъде претупано толкова бързо, правя процедурно предложение 
по чл. 66 от Правилника, ал. 2, т. 4, за отлагане на разискванията за следващо 
заседание. В случай, че не се приеме, следващото ми процедурно предложение 
ще бъде за разглеждане на точка по точка от Правилника измененията, които се 
искат. Благодаря. 
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ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря и аз. Уважаеми колеги, предложение за 
отлагане на обсъждането и произнасянето с решение. Има ли противно 
предложение, първо да чуем, и след това ще го подложа на гласуване? Г-н 
Топов, имате думата. 
ФИЛИП ТОПОВ: Сега, противно предложение за отлагане, като правя друго 
процедурно предложение. Заедно с колегата Безергянов, да дадете 5 минути 
почивка, за да може все пак Комисията, аз еднолично не мога да взема решение. 
Те са вносителите, аз само чета докладната записка. Дайте ни 5 минути почивка 
да решим тази комисия какво ще прави – ще го отлага ли, ще го допълва ли или 
дали въобще ще продължи гласуването точка по точка. Има резон между 
другото. Моля за 5 минути почивка. Каня колегите от Временната комисия… 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Уважаеми колеги, аз мисля, че е целесъобразно да се 
съгласуват тези изменения, които предлага г-н Безергянов, с Временната 
комисия и 5 минути са достатъчни. 
ФИЛИП ТОПОВ: И да решим какво правим от тук нататък. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Моля да ги дадете в писмен вид съгласуваните ви 
предложения, по възможност единни. Да подложим веднага на гласуване. Най-
добре ще бъде да ги гласуваме анблок, ако комисията има консенсус. 
(Салих Аршински, от място: Процедура, извинявайте.) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Моля ви, ще гласуваме. 
САЛИХ АРШИНСКИ: Ще ви помоля да спазим Правилника. Има процедурно 
предложение. Благодаря. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Г-н Аршински, няма да го подмина това, моля ви се. 
Аз просто се произнесох процедурно по едно работещо предложение, което 
беше направено. 
ФИЛИП ТОПОВ: Значи аз, ако позволите…  
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Противно предложение на предложението за 
отлагане е предложението за 5 минути почивка и съгласуване. Пак по процедура. 
Г-н Костадин Василев. 
КОСТАДИН ВАСИЛЕВ: Г-н председател, да ви напомня Правилника и аз. 
Преди може би няма и един час, вие ми направихте забележка, че нямам право 
да искам почивка, ако си спомняте, и то на микрофон го казахте. От името на коя 
група искаме почивка? 
ФИЛИП ТОПОВ: От името на Временната комисия, в която г-н Василев 
участваш и ти. 
КОСТАДИН ВАСИЛЕВ: Няма такава комисия. 
ФИЛИП ТОПОВ: Добре де, дайте две минути почивка, да видя колегите какво 
ще кажат. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Уважаеми колеги, обаче чакайте малко. 
Председателят може да обяви почивка по всяко време. Моля ви се, чакайте. 
Дайте да не се закачаме по този начин.  
ФИЛИП ТОПОВ: Колеги, нека да не нагнетяваме напрежението. Аз затова 
посочих г-н Хаджихристев да бъде докладчик на Комисията.  
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ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Г-н Топов, моля да заемете мястото си. Аз ще 
подложа на гласуване процедурното предложение направено от г-н Салих 
Аршински за отлагане на обсъждането и произнасяне с решение по този въпрос 
и тогава ще решим как да продължим. Моля общинските съветници, които са 
съгласни да отложим обсъждането и произнасянето с решение по Правилника за 
изменение и допълнение, да гласуват. Предложението на г-н Аршински за 
отлагане на обсъжданията по тази точка. Гласуваме „за“ предложението на г-н 
Аршински.       
(Костадин Василев, от място: Ще ви падне кворума, г-н председател. Днес е 
Петровден, аз ви предупредих. И го казах на микрофон.) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Моля ви, не ме предизвиквайте да правя излишни 
коментари. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 14, „ПРОТИВ“ – 10, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: 14 „за“ и 10 „против“ от  присъстващи 24 в момента. 
Приема се предложението.   
 

Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация прие 

  
Р Е Ш Е Н И Е 

№ 513 
 

Отлага разглеждането на докладната записка относно изменение и 
допълнение на Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за 
следващо заседание. 
 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Продължаваме със следваща точка от дневния ред. 
Моля Временната комисия с г-н Безергянов преди предстоящото заседание през 
месец юли… Искате думата по процедура? Имате думата. 
ФИЛИП ТОПОВ: Процедурно и като отрицателен вот. Аз наистина съм доста 
учуден да ви кажа и в интерес на истината по-възрастните колеги знаят сагата за 
редника Матросов. Той поне е знаел за какво губи, дето се казва, живота си. 
Проличава тука наистина доста Матросовци, с извинение, това е нарицателно. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Моля ви се! 
ФИЛИП ТОПОВ: Колеги, вие, които се противите срещу публичност, срещу 
откритост, срещу контрол някакъв и т. н. Г-н Василев изгуби интерес към тази 
комисия, след като разбра, че зам.-председателското място няма да бъде 
заплатено. 
(Смях в залата.) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Моля ви, г-н Топов. 
ФИЛИП ТОПОВ: При това положение, правя чисто процедурно предложение,      
г-н председател. Моля Общинският съвет днес да избере друга комисия 
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временна, ако прецени, която е по-надеждна и да преработи този правилник. Вие 
обиждате нашата комисия. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Г-н Топов, приемете отлагането като решение на 
Общинския съвет, със стремеж да се отразят всички възможни предложения, 
които бяха направени от една страна. От друга страна знаете, че когато няколко 
пъти се гледа внимателно един въпрос, той се решава по-добре. Г-н Василев, не 
стойте прав, не съм ви дал думата. 
КОСТАДИН ВАСИЛЕВ: Имам ли право да отговоря? Бях засегнат лично. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Имате думата, тъй като сте лично засегнат. 
КОСТАДИН ВАСИЛЕВ: Лично засегнат, да.  
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Моля ви за краткост. Имате думата. 
КОСТАДИН ВАСИЛЕВ: Г-н Топов, вие в момента внасяте един конфликт в 
Общинския съвет, което не е достойно и като юрист не ви е чест да отправяте 
такива обвинения. Това първо. Второ. Аз никъде не съм казал, че имам 
претенции към заместник-председателското място. И трето. За да се гласуват 
тези неща, които излезнаха сега като предложения, мисля че имахме 
предложение Комисията да се гласуват текст по текст, нали така? С това ще 
отидем във времето, където ни чакат много по-важни докладни. Сега г-н Топов е 
лично засегнат, че неговата докладна, тъй като той се обвърза с тази докладна… 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Моля ви да не задълбочавате конфликта, за който 
говорите. Само това ви моля. 
КОСТАДИН ВАСИЛЕВ: Искам да кажа, че неговото лично засягане не му прави 
чест да го изкара на микрофон. Благодаря. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Уважаеми колеги, вече отложихме тази точка 
занапред. Преминаваме към т. 9 Докладна записка от кмета на общината във 
връзка с изменение на Решение 1077.. 
(Стефан Сабрутев, от място: Г-н председател, процедура.) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Процедура, г-н Сабрутев. 
СТЕФАН САБРУТЕВ: От името на групата на БСП искам 10 минути почивка. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: 10 минути почивка по искане на ръководителя на 
групата на БСП. 
 

* * * * * 

(След почивката): 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Уважаеми колеги, приключи почивката. Моля 
общинските съветници да заемат местата си, гостите също. Продължаваме с т. 9  
 
 
ПО ДЕВЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Изменение на решение № 1077 от 
27.08.2015 г. на Общински съвет - Смолян относно поемане на дългосрочен 
дълг от „Фонд за органите на местното самоуправление в България - 
ФЛАГ” - ЕАД, по реда на Закона за общинския дълг във връзка с проект 
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„Изграждане и подобряване на канализационна и водопроводна 
инфраструктура“. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Докладна записка от кмета на общината относно 
изменение на Решение № 1077 от 27.08.2015 г. на Общински съвет – Смолян 
относно поемане на дългосрочен дълг от „Фонд за органите за местното 
самоуправление в България – ФЛАГ“ ЕАД, по реда на Закона за общинския 
дълг, във връзка с приет проект „Изграждане и подобряване на канализационна и 
водопроводна инфраструктура“. Става дума за удължаване на срока за 
възстановяване на националното кофинансиране. Имате думата като вносител,     
г-н кмете. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Срокът на погасяване на договорът за кредит е 25 юли 
2017 година. С оглед на това, че към настоящия момент не е получено 
изравнителното плащане от Програмата, е необходимо да се удължи срока за 
погасяването му. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви. Уважаеми колеги, дискусия по т. 9? 
Имате думата, уважаеми г-н Топов. 
ФИЛИП ТОПОВ: Уважаеми г-н председател, уважаеми колеги, наистина това е 
процедура, която се наложи в последните години, да се удължават сроковете. И 
следва да я подкрепим тази точка. Използвам правото, че мога да взема думата 
на микрофона и да изразя едно съжаление относно изказаното преди малко по 
отношение на колегата Коцето Василев, който много уважавам. Поднасям му 
извинения лично на него, като всички присъстващи в залата знаят максимата, че 
и „Пътят за Ада е покрит с добри намерения“. Не съм имал лоши намерения, г-н 
Василев. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Цитирате Данте Алигиери, да. Добре. Благодаря ви за 
това. Много коректно и джентълменско е това всичко. Ние го адмирираме. И 
така, продължаваме с обсъжданията по т. 9, уважаеми колеги. Моля за 
становища, въпроси, изказвания. Не виждам други желаещи да се изкажат. Моля 
ви, общинските съветници, които са съгласни да прекратим разискванията по т. 
9, да гласуват. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 25, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: 25 „за“ общински съветници, без „против“ и 
„въздържали се“. Прекратихме разискванията. Гласуваме основният проект за 
решение поименно. 
 
Поименно гласуване на проекта за решение по т. 9 от дневния ред: 

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

 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Моля, обявете резултата. 
(Величка Пелтекова: 25 „за“, без „ против“ и „ въздържали се“.) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: С 25 „за“, без „против“ и „въздържали се“. Приехме 
основният проект за решение по фонда ФЛАГ. 

 
Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на Кмета на 

Община Смолян – НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ, на основание чл.17, ал.1 
от Закона за общинския дълг и чл.21, ал.1, т.10 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация прие 

  
Р Е Ш Е Н И Е 

№ 514 
 

1. Изменя Решение № 1077 от 27.08.2015 г. на Общински съвет - Смолян, 
като:  

1.1 Изменя т. 1 в частта „Условия за погасяване - Срок за погасяване“  както 
следва:  

- Срок на погасяване – до 25.02.2018 г., с възможност за предсрочно 
погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване. 
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2. Всичко друго непроменено в Решение № 1077 от 27.08.2015 г. остава в 
сила.  
 
 
ПО ДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Отмяна на приложението към 
планово задание за Общ устройствен план на гр. Смолян за забранителен 
режим на терени предвидени за озеленяване, до изработване на Общ 
устройствен план на гр. Смолян. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Точка 10, уважаеми колеги. Докладна записка от 
кмета на общината относно отмяна на приложението към планово задание за 
Общ устройствен план на гр. Смолян за забранителен режим на терени, 
предвидени за озеленяване, до изработване на Общия устройствен план на града. 
Имате думата, г-н кмете. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Няма какво да добавя по тази точка. Просто тя 
противоречи забраната на Конституцията. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Има Върховен административен съд, тълкувателни 
решения. Ясни са нещата. Откривам дискусия, уважаеми колеги. Има ли 
желаещи да се изкажат? Не виждам. Предлагам ви да прекратим разискванията 
по т. 10. Който е съгласен, моля да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 25, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: С 25 „за“, без „против“ и „въздържали се“. 
Прекратихме разискванията. Тук гласуваме явно, с обикновено мнозинство. 
Моля общинските съветници, които са съгласни с основното предложение в 
проекта за решение, да гласуват. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 24, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 1. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: С 24 „за“, без „против“, 1 „въздържал се“, приехме 
основният проект за решение по отношение на Общия устройствен план. 

 
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, във 
връзка с чл. 208 от Закона за устройството на територията и пар.70 от Преходни 
и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за 
устройството на територията  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

№ 515 
 

Отменя  приложението към Плановото задание за Общ устройствен план на 
гр. Смолян за забранителен режим на терени, предвидени за озеленяване, прието 
с предходно Решение № 285/27.07.2009 година. 
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ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Уточнение на Решение    
№ 428/25.07.2013 година на Общински съвет Смолян за забрана допускане за 
изработване на частични подробни устройствени планове в района на 
Роженски ливади за териториите, съгласно приетата Схема до влизане в 
сила на Общия устройствен план на Община Смолян.“ 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Уважаеми колеги, т. 11. Докладна записка от кмета на 
общината, относно уточнение на Решение № 428/25.07.2013 година на 
Общински съвет – Смолян за забрана допускате за изработване частични 
подробни устройствени планове в района на Роженски ливади за териториите, 
съгласно приетата Схема до влизане в сила на Общия устройствен план на 
Община Смолян. Моля, вносителя, г-н кмете. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: По тази точка няма какво да добавя. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Уважаеми колеги, откривам дискусия по въпроса. 
Подобни са мотивите. Не може нашият орган Общински съвет да въвежда 
ограничения и забрани за неограничено време. Не виждам желаещи да вземат 
отношение. Моля общинските съветници, които са съгласни да прекратим 
разискванията по този въпрос, да гласуват. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 24, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: 24 „за“, без „против“ и „въздържали се“. Гласуваме 
явно, с обикновено мнозинство, основният проект за решение. Моля общинските 
съветници, които са съгласни с проекта за решение, да гласуват. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 23, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 1.  
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: С 23 „за“, без „против“, 1 „въздържал се“, приехме 
основното предложение, проекта за решение по т. 11. 
 

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, във 
връзка с пар. 124 от Преходни и заключителни разпоредби  към Закона за 
изменение и допълнение на Закона за устройството на територията прие 

  
Р Е Ш Е Н И Е 

№ 516 
 

1. Въведената забрана с Решение № 428/25.07.2013 година на Общински 
съвет Смолян е неотносима към започналите производства по изработване на 
частични подробни устройствени планове, които следва да бъдат завършени при 
спазване на пар. 124 от Преходни и заключителни разпоредби  към Закона за 
изменение и допълнение на Закона за устройство на територията. 
 
 
ПО ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Разрешение за 
изработване на Подробен устройствен план – План за застрояване за част от 
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поземлен имот с идентификатор 69345.19.88 в местност „Карлък”, землище 
на с. Стойките. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Точка 12, уважаеми колеги. Докладна записка от 
кмета на общината относно разрешение за изработване на Подробен устройствен 
план – План за застрояване на част от поземлен имот с идентификатор 
69345.19.88 в местност „Карлък”, землище на с. Стойките. По тази точка не 
участва в гласуването според внесената декларация общинският съветник Кирил 
Асенов. Моля да се протоколира. Уважаеми колеги, откривам дискусия. Има ли 
желаещи да вземат отношение? Не виждам. Моля общинските съветници, които 
са съгласни да прекратим разискванията по тази точка, да гласуват. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 24, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: 24 „за“, без „против“ и „въздържали се“. 
Прекратихме разискванията. Гласуваме явно, уважаеми колеги, с обикновено 
мнозинство. Моля общинските съветници, които са съгласни с основния проект 
за решение, да гласуват. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 23, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 1. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: 23 „за“, без „против“, 1 „въздържал се“. Приехме 
проекта за решение по т. 12. 

 
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 от ЗУТ и чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ,    
чл. 2,  ал. 1, т. 2 от Наредба № 19 от 25.10.2012 год. за строителство в земеделски 
земи без промяна предназначението им прие  

 
Р Е Ш Е Н И Е 

№ 517 
 

1. Разрешава изработването на проект за Подробен устройствен план - План 
за застрояване за изграждане на селскостопанска сграда с помещение за 
едрогабаритна селскостопанска техника в част от поземлен имот с 
идентификатор 69345.19.88 в местност „Карлък”, землище на с. Стойките, със 
следните технически показатели на застрояване на имота – площ на имота 1700.1 
кв.м., в която при спазване на съответните норми да се изградят селскостопански 
сгради, постройки и съоръжения за съхранение на растителна и животинска 
продукция и отглеждане на животни, включително инженерни мрежи и 
съоръжения за благоустрояване на имота, както и помещения за обитаване в 
поземлен имот с идентификатор 69345.19.88 в местност „Карлък”, землище на с. 
Стойките, съгласно изискванията на чл. 2 ал. 1 т. 2 от Наредба № 19 от 
25.10.2012 год. за строителство в земеделски земи без промяна 
предназначението им. Максимално допустима обособена площ за застрояване 
според Наредба № 19 чл. 7 и чл. 8: до 10%  - 1700.1 кв.м., плътност на 
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застрояване до 20% - 340.02 кв.м, кинт до 0.4 – 680.04 кв.м., озеленяване – 50 - 
70% и етажност не повече от 2 етажа. 

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 гр. Смолян и изработен в М 1:1000. 

2. Одобрява задание за изработване за Подробен устройствен план  - План 
за застрояване за част от поземлен имот с идентификатор 69345.19.88 в местност 
„Карлък”, землище на с. Стойките.       

 

Приложение : Задание за изработване за Подробен устройствен план - План за застрояване за част от 
поземлен имот с идентификатор 69345.19.88 в местност „Карлък”, землище на с. Стойките. 

 
 
ПО ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Промяна 
предназначението на част от урегулиран поземлен имот III – За озеленяване 
и спорт предвиден в устройствения план за озеленена площ и спорт в кв. 1 
по плана на гр. Смолян, кв. Смолян – централна част. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Точка 13, уважаеми колеги. Докладна записка от 
кмета на общината относно промяна предназначението на част от урегулиран 
поземлен имот III – За озеленяване и спорт, предвиден в устройствения план за 
озеленена площ и спорт в кв. 1 по плана на гр. Смолян, кв. Смолян – централна 
част. Имате думата като вносител, г-н кмете. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Не случайно ПУП-овете са гледани на Експертен съвет, 
минали са през комисии, така че не виждам какво мога да добавя по тази точка. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Откривам дискусия, уважаеми колеги. Има ли 
желаещи да се изкажат? Само искам да отбележа, че промяната на 
предназначението, макар и на такава минимална част от зелените площи в града, 
става с квалифицирано мнозинство при явно гласуване. От гледна точка на 
процедурата го съобщавам. Има ли желаещи да вземат отношение? Не виждам. 
Въпросът е ясен. Предлагам ви да прекратим разискванията. Моля общинските 
съветници, които са съгласни, да гласуват.  
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 24, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: С 24 „за“, без „против“ и „въздържали се“, 
прекратихме разискванията. Гласуваме основното предложение, уважаеми 
колеги. Моля, който е съгласен, да гласува.  
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 24, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: 24 „за“, без „против“ и „въздържали се“. Приехме 
проекта за решение по т. 13.  
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Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на Кмета на 
Община Смолян – НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ, на основание чл. 21, ал. 1,   
т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и 
протокол от проведено обществено обсъждане на основание чл. 127, ал. 1 от ЗУТ 
от 15.06.2017 год. прие 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

№ 518 
 

Допуска промяна на ПУП – ПРЗ с присъединяване на част от УПИ III – За 
озеленяване и спорт към УПИ V – 738 за сграда със смесено предназначение и 
УПИ VI – 615 за сграда със смесено предназначение и предвиждане на улична 
регулация. Преотреждане на УПИ III – За озеленяване и спорт в УПИ III – За 
озеленяване и рекреационни пространства в кв.1 по плана на гр. Смолян, кв. 
Смолян – централна част.  
 

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

 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Тъй като в приетия дневен ред след тази точка 
поставихме точка 24, с уговорката да не променяме номерацията на точките от 
предварително обявения дневен ред, фактически в момента обсъждаме точка 24.  
 
 
ПО ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Замяна на част 
от общински поземлен имот с идентификатор 67653.917.616 по 
кадастралната карта на гр. Смолян с част от поземлен имот с 
идентификатор 67653.917.615 по кадастралната карта на гр. Смолян 
собственост на „ТЕРРА НОСТРА БЪЛГАРИЯ“ ЕАД. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Докладна записка от кмета на общината относно 
замяна на част от общински поземлен имот със съответния идентификатор 
67653.917.616 по кадастралната карта на гр. Смолян с част от поземлен имот с 
идентификатор 67653.917.615 по кадастралната карта на гр. Смолян, собственост 
на „ТЕРРА НОСТРА БЪЛГАРИЯ“ ЕАД. Вносителят, г-н кмете, имате думата. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Няма какво да добавя по тази точка. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви. Откривам дискусия, уважаеми колеги. 
Двете, 13 и 24 точка са функционално свързани. Става дума за замяна, за да се 
урегулира този поземлен имот. Има ли желаещи да се изкажат по този въпрос? 
Предлагам ви да прекратим разискванията. Моля общинските съветници, които 
са съгласни да прекратим разискванията, да гласуват. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 25, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: 25 „за“, без „против“ и „въздържали се“. 
Прекратихме разискванията по т. 24. Гласуваме колеги поименно основният 
проект за решение. 
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Поименно гласуване на проекта за решение по т. 24 от дневния ред: 

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

 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Калкулирайте и ви моля да обявете резултата. 
(Величка Пелтекова: 25 „за“, без „ против“ и „ въздържали се“.) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: 25 „за“, без „против“ и „въздържали се“. Приехме 
решението по т. 24.  

 
Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на Кмета на 

Община Смолян – НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ, на основание чл. 21, ал. 1,  
т. 8 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 
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, т. 3 от Закона за общинската собственост, чл. 40, ал. 1,  във връзка с чл. 21, 
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ал. 4 от Закона за общинската собственост, чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от Закона за 
устройство на територията и чл. 40. ал. 1, т. 2 от Наредбата за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество прие 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

№ 519 
 

 1. Обявява от публична общинска собственост в частна общинска 
собственост, поради отпаднало предназначение 22 кв.м. представляваща реална 
част от поземлен имот с идентификатор 67653.917.616 целия с площ 4256 кв.м., с 
начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10m), трайно предназначение 
на територията: урбанизирана, по скица - проект за промяна на граници на 
поземлен имот с идентификатор 67653.917.616.  

2. Допълва Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – 
общинска собственост за 2017 година приета с Решение № 346/16.12.2016 година 
на Общински съвет Смолян в Приложение № 5 – Разпоредителни сделки на 
основание чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от Закона за устройство на територията, допълва 
22 (двадесет и два) кв.м. от поземлeн имот с идентификатор 67653.917.616 целия 
с площ 4256 кв.м., с начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10m), 
трайно предназначение на територията: урбанизирана, при граници: 
67653.917.672, 67653.917.719, 67653.917.873, собственост на Община Смолян, 
актуван с акт за публична общинска собственост № 1033/21.02.2012 год.,  
 3. Дава съгласие за замяна на реална част от общински поземлен с площ от 
22 (двадесет и два) кв.м. от поземлeн имот с идентификатор 67653.917.616 целия 
с площ 4256 кв.м., с начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10m), 
трайно предназначение на територията: урбанизирана, при граници: 
67653.917.672, 67653.917.719, 67653.917.873, собственост на Община Смолян, 
актуван с акт за публична общинска собственост № 1033/21.02.2012 год., 
присъединяващи се  към поземлен имот с идентификатор 67653.917.615 с площ 
561 кв.м. с начин на трайно ползване: средно застрояване (от 10 до 15 m), трайно 
предназначение на територията: урбанизирана, при граници: 67653.917.616, 
67653.917.1030, 67653.917.613. В замяна Община Смолян получава 23 (двадесет 
и три) кв.м. реални части присъединяващи се към поземлeн имот с 
идентификатор 67653.917.616 целия с площ 4256 кв.м., с начин на трайно 
ползване: Ниско застрояване (до 10m), трайно предназначение на територията: 
урбанизирана, при граници: 67653.917.672, 67653.917.719, 67653.917.873, 
собственост на Община Смолян, актуван с акт за публична общинска 
собственост № 1033/21.02.2012 год. 

4. Възлага на Кмета на Община Смолян да сключи договор за замяна, като 
разходите по извършване на замяната се поемат от „ТЕРРА НОСТРА 
БЪЛГАРИЯ“ ЕАД. 
 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: И в съответствие с промените, които направихме в 
номерацията и приетия дневен ред, т. 14, уважаеми колеги. 
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ПО ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Одобряване на 
изменение на Подробен устройствен план /ПУП/ - план за регулация в кв. 
95а и 94 по плана на гр. Смолян, кв. Устово. 

 ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Докладна записка от кмета на общината относно 
одобряване на изменение на Подробен устройствен план /ПУП/ – план за 
регулация в кв. 95а и 94 по плана на гр. Смолян, кв. Устово. Моля ви, г-н кмете, 
като вносител. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Изменението е разгледано на заседание на Общинския 
експертен съвет по устройство на територията, който предлага на компетентния 
орган да издаде решение за одобряване изменението. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Уважаеми колеги, искам да ви информирам отново, 
както и в началото на заседанието, че по тази точка от дневния ред участие в 
гласуването не взема общинският съветник г-н Илия Томов. Откривам дискусия. 
Има ли желаещи да се изкажат? Не виждам. Ясни и конкретни са нещата. Моля 
общинските съветници, които са съгласни да прекратим разискванията, да 
гласуват. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 24, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: 24 „за“, без „против“ и „въздържали се“. 
Прекратихме разискванията. Гласуваме явно, с обикновено мнозинство, 
уважаеми колеги. Моля общинските съветници, които са съгласни с проекта за 
решение, основно предложение, да гласуват.  
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 24, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: С 24 „за“, без „против“ и „въздържали се“, приехме 
проекта за решение по т. 14. 
 

Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на Кмета на 
Община Смолян – НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ, на основание чл. 21, ал.1,    
т. 11 от ЗМСМА във връзка с чл. 129, ал. 1 от ЗУТ прие 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

№ 520 
 

1. Одобрява изменението на Подробен устройствен план /ПУП/ - план за 
регулация в кв.95а и 94 по плана на гр. Смолян, кв. Устово с изменение на 
уличната и дворищна регулация на УПИ I - За разширение на ЗККЕК “Комуна“, 
УПИ II -  Озеленяване  и IV -  Озеленяване в кв. 95а, УПИ I – ДАП, автобусен и 
таксиметров клон и УПИ III – Озеленяване в кв. 94 по плана на гр. Смолян, кв. 
Устово с образуване на нов УПИ I - Резервен терен в кв. 94 по плана на гр. 
Смолян, кв. Устово. 
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ПО ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Одобряване на Подробен 
устройствен план – План за регулация и застрояване в курортно-
туристическо ядро „Снежанка“, курортен комплекс Пампорово, Община 
Смолян с урегулиране на поземлени имоти с идентификатори 67653.447.703, 
67653.447.9 и на част от поземлени имоти с идентификатори: 67653.447.70, 
67653.447.705, 67653.447.73, 67653.447.74 и част от поземлен имот с 
идентификатор 67653.17.1  

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Точка 15, уважаеми колеги. Докладна записка от 
кмета на общината, относно одобряване на Подробен устройствен план – План 
за регулация и застрояване в курортно – туристическо ядро „Снежанка“, 
курортен комплекс Пампорово, Община Смолян с урегулиране на поземлени 
имоти с идентификатори, чета последните числа, 703, 447.9 и на част от 
поземлени имоти с идентификатори: 447.70, 447.705, 447.73, 447.74 и част от 
поземлен имот с идентификатор 17.1. Моля като вносител, уважаеми г-н кмете.  
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Няма какво да добавя. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: И това е обсъждано в комисиите. Има положителни 
становища на всички комисии. Има ли желаещи, откривам дискусия, уважаеми 
колеги, да се изкажат? Не виждам желаещи. Моля общинските съветници, които 
са съгласни да прекратим разискванията, да гласуват. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 24, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: 24 „за“, без „против“ и „въздържали се“. Гласуваме 
явно, уважаеми колеги, с обикновено мнозинство. Моля общинските съветници, 
които са съгласни с проекта за решение по основното предложение, да гласуват.  
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 24, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: 24 „за“, без „против“, без „въздържали се“. Приемаме 
проекта за решение. 

 
Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на Кмета на 

Община Смолян – НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ, на основание чл. 21, ал. 1,  
т. 11 от ЗМСМА във връзка с чл. 129, ал. 1 от ЗУТ и чл. 17а, ал. 3 от ЗОЗЗ прие 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

№ 521 
 

Одобрява изменение на Подробен устройствен план - План за регулация и 
застрояване с урегулиране на поземлени имоти с идентификатори 67653.447.703, 
67653.447.9 и на част от поземлени имоти с идентификатори: 67653.447.70, 
67653.447.705, 67653.447.73, 67653.447.74 с и част от поземлен имот с 
идентификатор 67653.17.1 с образуване на нов урегулиран поземлен имот /УПИ/ 
I – 703 за техническа инфраструктура със следните устройствени параметри за 
застрояване: устройствена зона „Ти”, височина на застрояването 10 метра, 
плътност на застрояването 60%, озеленяване 40%, кинт 1.5 и улична регулация. 
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ПО ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Продажба на поземлен 
имот с идентификатор 67653.934.191 образуващ УПИ ХІХ-1350, кв. 232 по 
плана на с. Смолян, общ. Смолян. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Точка 16, уважаеми колеги. Докладна записка от 
кмета на общината относно продажба на поземлен имот с идентификатор 
934.191 образуващ УПИ ХІХ-1350, кв. 232 по плана на гр. Смолян, общ. Смолян. 
Моля, г-н кмете, като вносител. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Налице е договор за учредяване право на строеж от 
1966 г. върху държавна земя и Нотариален акт за дарение на недвижим имот от 
1975 г. Имотът е 591 кв. м. Експертната оценка е 10 250 лв. без ДДС. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Уважаеми колеги, откривам дискусия. 
Традиционната процедура за закупуване на земя при отстъпено право на строеж, 
ясни са нещата. Има ли желаещи да се изкажат? Не виждам. Предлагам ви да 
прекратим разискванията. Моля общинските съветници, които са съгласни, да 
гласуват. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 24, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: С 24 „за“, без „против“ и „въздържали се“, 
прекратихме разискванията. Гласуваме поименно. 
 
Поименно гласуване на проекта за решение по т. 16 от дневния ред: 

1. Ангел Безергянов     – „за“ 
2. Анита Чолакова    – „за“ 
3. Валентин Кюлхански    – „за“ 
4. Валентин Цолов     – „за“ 
5. Данчо Киряков     – отсъства 
6. Димитър Кръстанов    – „за“ 
7. Димитър Николов     – „за“ 
8. Екатерина Гаджева   – „за“ 
9. Елисавета Лободова    – „за“ 
10. Ивайло Халваджиев    – „за“ 
11. Иван Пищалов     – „за“ 
12. Илия Томов     – „за“ 
13. Кирил Асенов     – отсъства 
14. Кирил Хаджихристев    – „за“ 
15. Коста Начев     – „за“ 
16. Костадин Василев     – „за“ 
17. Мариана Сивкова     – „за“ 
18. Мария Семерджиева    – „за“ 
19. Марияна Методиева    – отсъства 
20. Милен Журналов     – „за“ 
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     – отсъства 
29. Юлия Кисьова     – „за“ 

 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Моля да обявете резултата. 
(Величка Пелтекова: 24 „за“, без „ против“ и „ въздържали се“.) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: С 24 „за“, без „против“ и „въздържали се“, приехме 
проекта за решение по т. 16. 
 

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. 47 от 
Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 
имущество и чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация прие 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

№ 522 
 

1. Допълва Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – 
общинска собственост за 2017 година приета с Решение № 346/16.12.2016 година 
на Общински съвет Смолян в Приложение № 2 – Разпоредителни сделки на 
основание 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост, допълва поземлен имот 
с идентификатор 67653.934.191 (шест, седем, шест, пет, три, точка, девет, три, 
четири, точка, едно, девет, едно) с площ 591 (петстотин деветдесет и един) кв.м., 
трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно 
ползване: Ниско застрояване (до 10m), УПИ ХІХ – 1350, кв. 232 по плана на гр. 
Смолян, при граници: 67653.934.212 (шест, седем, шест, пет, три, точка, девет, 
три, четири, точка, две, едно, две), 67653.934.177 (шест, седем, шест, пет, три, 
точка, девет, три, четири, точка, едно, седем, седем), 67653.934.180 (шест, седем, 
шест, пет, три, точка, девет, три, четири, точка, едно, осем, нула), 67653.934.184 
шест, седем, шест, пет, три, точка, девет, три, четири, точка, едно, осем, четири) 
и 67653.934.192 шест, седем, шест, пет, три, точка, девет, три, четири, точка, 
едно, девет, две), актуван с Акт за частна общинска собственост 1893/18.04.2017 
год. 

2.  Дава съгласие Община Смолян да продаде на Стефка Стефанова 
Бакалова поземлен имот с идентификатор 67653.934.191 (шест, седем, шест, пет, 
три, точка, девет, три, четири, точка, едно, девет, едно) с площ 591 (петстотин 
деветдесет и един) кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, 
начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10m), УПИ ХІХ – 1350, кв. 232 
по плана на гр. Смолян, при граници: 67653.934.212 (шест, седем, шест, пет, три, 
точка, девет, три, четири, точка, две, едно, две), 67653.934.177 (шест, седем, 
шест, пет, три, точка, девет, три, четири, точка, едно, седем, седем), 
67653.934.180 (шест, седем, шест, пет, три, точка, девет, три, четири, точка, едно, 
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осем, нула), 67653.934.184 шест, седем, шест, пет, три, точка, девет, три, четири, 
точка, едно, осем, четири) и 67653.934.192 шест, седем, шест, пет, три, точка, 
девет, три, четири, точка, едно, девет, две), актуван с Акт за частна общинска 
собственост    № 1893/18.04.2017 год., на стойност 10 250 (десет хиляди двеста и 
петдесет) лева без ДДС. 

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

 
 

ПО СЕДЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Продажба на 
поземлен имот с идентификатор 81520.501.603,  образуващ УПИ ІІ, кв. 10а 
по плана на с. Чокманово, общ. Смолян. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Точка 17, уважаеми колеги. Докладна записка от 
кмета на общината относно продажба на поземлен имот с идентификатор 
81520.501.603,  образуващ УПИ ІІ, кв. 10а по плана на с. Чокманово, общ. 
Смолян. Моля, г-н кмете. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Няма какво да добавя. Идентично, отстъпено право на 
строеж. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря. Уважаеми колеги, дискусия. Има ли 
желаещи за отношение? Не виждам. Предлагам ви да прекратим разискванията. 
Моля общинските съветници, които са съгласни да прекратим разискванията по 
т. 17, да гласуват. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 24, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: 24 „за“, без „против“ и „въздържали се“. 
Прекратихме разискванията. Гласуваме поименно проекта за решение, основно 
предложение.  
 
Поименно гласуване на проекта за решение по т. 17 от дневния ред: 

1. Ангел Безергянов     – „за“ 
2. Анита Чолакова    – „за“ 
3. Валентин Кюлхански    – „за“ 
4. Валентин Цолов     – „за“ 
5. Данчо Киряков     – отсъства 
6. Димитър Кръстанов    – „за“ 
7. Димитър Николов     – „за“ 
8. Екатерина Гаджева    – „за“ 
9. Елисавета Лободова    – „за“ 
10. Ивайло Халваджиев    – „за“ 
11. Иван Пищалов     – „за“ 
12. Илия Томов     – „за“ 
13. Кирил Асенов     – отсъства 
14. Кирил Хаджихристев    – „за“ 
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15. Коста Начев     – „за“ 
16. Костадин Василев     – „за“ 
17. Мариана Сивкова     – „за“ 
18. Мария Семерджиева    – „за“ 
19. Марияна Методиева    – 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     – „за“ 
28. Филип Топов     – отсъства 
29. Юлия Кисьова     – „за“ 

 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Моля да обявите резултата. 
(Величка Пелтекова: 24 „за“, без „ против“ и „ въздържали се“.) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: 24 „за“, без „против“ и „въздържали се“. Приехме 
проекта за решение по т. 17. 

 
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. 47 от 
Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 
имущество и чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация прие 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

№ 523 
 

1. Допълва Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – 
общинска собственост за 2017 година приета с Решение № 346/16.12.2016 година 
на Общински съвет Смолян в Приложение № 2 – Разпоредителни сделки на 
основание чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост, допълва поземлен 
имот с идентификатор 81520.501.603 (осем, едно, пет, две, нула, точка пет, нула, 
едно, точка, шест, нула, три) с площ 631.00 /шестстотин тридесет и един / кв.м с 
начин на трайно ползване: Ниско застрояване (10m), трайно предназначение на 
територията: Урбанизирана, образуващ в УПИ ІІ, кв. 10а по плана на с. 
Чокманово, общ. Смолян, при граници: 81520.5.196, 81520.501.602, 
81520.501.9031, актуван с Акт за частна общинска собственост № 1900/ 
02.06.2017 год., вписан в ЗС/ПВ под № 132, том ІІІ, дело 326/2017 год. 

2. Дава съгласие Община Смолян да продаде на Никола Дамянов Николов и 
Тодорка Георгиева Дамянова поземлен имот с идентификатор 81520.501.603 
(осем, едно, пет, две, нула, точка пет, нула, едно, точка, шест, нула, три) с площ 
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631.00 /шестстотин тридесет и един / кв.м. с начин на трайно ползване: Ниско 
застрояване (10m), трайно предназначение на територията: Урбанизирана, 
образуващ в УПИ ІІ, кв. 10а по плана на с. Чокманово, общ. Смолян, при 
граници: 81520.5.196, 81520.501.602, 81520.501.9031, актуван с Акт за частна 
общинска собственост № 1900/02.06.2017 год., вписан в ЗС/ПВ под № 132, том 
ІІІ, дело 326/2017 год., на стойност 8 710,00 (осем хиляди седемстотин и десет) 
лева без ДДС. 

 3. Упълномощава Кмета на Община Смолян да извърши необходимите 
действия по изпълнение на горното решение. 
 
 
ПО ОСЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Продажба на поземлен 
имот с идентификатор 67653.918.756 - частна общинска собственост по реда 
на чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост и чл. 45, 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 
 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Точка 18, уважаеми колеги. Докладна записка от 
кмета на общината относно продажба на поземлен имот с идентификатор 
67653.918.756 – частна общинска собственост по реда на чл. 35, ал.1 от Закона за 
общинската собственост и чл. 45, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество чрез публичен търг с тайно 
наддаване. Имате думата, г-н кмете. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Във връзка с постъпило инвестиционно намерение в 
Община Смолян, предлагам на вашето внимание приемането за продажба чрез 
публичен търг с тайно наддаване на следния имот, частна общинска собственост 
– имот с площ 2157 кв. м., начин на трайно ползване – за друг обществен обект, 
комплекс, трайно предназначение на територията – урбанизирана. За имотът е 
изготвена експертна оценка от правоспособен оценител на пазарна стойност 
191 970 лв. без ДДС. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви. Откривам дискусия, уважаеми колеги. 
Желаещи да вземат думата? Уважаеми г-н Генчев, заповядайте. 
(Михаил Генчев, от място: Точно за кой обект става въпрос, къде се намира? И 
ако има инвестиционно намерение…) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Моля ви да говорите на микрофон, за да чуят и 
колегите. 
МИХАИЛ ГЕНЧЕВ: Моля да ми се обясни къде се намира обекта и кой е 
инвеститора. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Като гледам скицата, бул. „България“, но не мога да 
кажа повече от това. Г-жа Цекова ще обясни. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Заместник-кмета на общината, инж. Мариана Цекова. 
МАРИАНА ЦЕКОВА: Уважаеми общински съветници, уважаеми г-н Кръстанов, 
г-н Мелемов, дами и господа! Това е имотът точно на стълбището на болницата. 
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От локалното към болницата, посока Райково. Инвестиционните намерения са 
заявени устно, не писмено, от бизнесмен от града… 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Значи търг с тайно наддаване. 
МАРИАНА ЦЕКОВА: Но вече кой евентуално ще се появи, не мога да кажа. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви, инж. Цекова. Уважаеми колеги, моля за 
отношение. Има ли желаещи за въпроси и становища? Изказвания? Не виждам 
желаещи да се изкажат. Предлагам ви да прекратим разискванията. Моля 
общинските съветници, които са съгласни да прекратим разискванията, да 
гласуват. 
(Величка Пелтекова: Г-н Сабрутев, вашият глас?) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Той може да не участва в гласуването. Искам да ви 
привлека вниманието ви, че всеки общински съветник има право, той преценя 
дали да участва в гласуването. 
(Стефан Сабрутев, от място: Въздържал се.) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Обявете резултата. 
(Величка Пелтекова: 23 „за“, без „ против“, 1 „ въздържал се“.) 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 23, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: 23 „за“, без „против“ и 1 „въздържал се“. Гласуваме 
поименно, уважаеми колеги. 
 
Поименно гласуване на проекта за решение по т. 18 от дневния ред: 

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

 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Моля да обявите резултата. 
(Величка Пелтекова: „ За“ 20, „ против“ 1, „ въздържали се“ 2.) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: С 20 „за“, 1 „против“ и 2 „въздържал се“. Решението 
по т. 18 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. 45, ал. 1 от 
Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 
имущество  и чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация прие 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

№ 524 
 

1.Приема справедлива пазарна стойност на поземлен имот с идентификатор 
67653.918.756 с площ 2157 кв.м. (две хиляди сто петдесет и седем кв.м.), с начин 
на трайно ползване: за друг обществен обект, комплекс, трайно предназначение 
на територията: урбанизирана, по кадастрална карта на гр. Смолян, одобрена със 
Заповед РД-18-14/10.05.2005г. на ИД на АГКК, последно изменение със заповед 
КД-14-21-139/26.03.2013г. на началник на СГКК – Смолян, образуващ УПИ 
ХХIХ – за обществено обслужване, кв. 12 по ПУП на гр. Смолян, при съседни 
поземлени имоти: поземлен имот с идентификатор 67653.918.757, поземлен имот 
с идентификатор 67653.918.142, поземлен имот с идентификатор 67653.918.755, 
съгласно скица №15-254678 – 02.06.2017г. от Служба по геодезия, картография и 
кадастър – Смолян, актуван с Акт за частна общинска собственост 
№1836/18.05.2015г., вписан в Служба по вписванията под Акт №153, том III, 
дело №451/2015, вх. № 1135/ 20.05.2015г., парт. № 30380, като първоначална 
цена в публичния търг с тайно наддаване в размер на 191 970 лева (сто 
деветдесет и една хиляди деветстотин и седемдесет лева), без ДДС. 

2. Възлага 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. 
 
(Михаил Генчев, от място: Отрицателен вот.) 
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ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Отрицателен вот. Г-н Михаил Генчев. 
МИХАИЛ ГЕНЧЕВ: Колеги, гласуваме за единствено останалия атрактивен 
общински имот в община Смолян в момента. И затова попитах кой е 
инвеститора и какво е инвестиционното намерение. Ако инвестиционното 
намерение е там да се изгражда някаква нефункционална сграда, 
несъответстваща… затова колегите от КРОС одеве предложиха, че е крайно 
време ние да изработим Общия устройствен план и тогава по Общия 
устройствен план, ако ни се каже каква сграда може да се изгражда там, и че 
инвеститора ще участва за такава сграда, ние като общински съветници ако 
знаем това, тогава може да се иска от нас дали сме „за“ или „против“. Но на мен 
сега да ми се казва, че има някакво си случайно инвестиционно намерение на 
най-хубавото място в Смолян и да се иска от мен да подкрепя такова нещо, да 
пускаме този имот за продажба… Там ако се изгражда функционална сграда – 
да, но ако се изгражда нещо такова, за което инвеститора не може да изгради 
обществена сграда, а може да изгради примерно един магазин, извинявам се, но 
не би трябвало да стане. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Може ли да взема отношение? 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Да, г-н кмете, имате думата. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Аз по принцип, прав сте с много от нещата, които 
казахте, но не съм съгласен с това, че трябва да коментираме имена и фирми. Ще 
има търг с тайно наддаване и кой ще го спечели няма значение. Всичко, каквото 
се строи минава през Експертен съвет, общинските съветници могат да участват, 
да алармирате. Но в момента за съжаление няма как да я окосим тази ливада, 
колкото и да е хубава, а пък вие ако смятате, че си заслужава, явете се, г-н 
Генчев. 
(Михаил Генчев, от място: Това не е ливада. Това си е един парк към болницата. 
Каква ливада ми говорите? Това си е един парк. Трябва да сечем маса дървета.) 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Та ако решите, явете се, имате право. Но не съм против 
това да коментираме. Има ли значение кой е? Въпросът е да е открито, да е 
честно. 
(Михаил Генчев, от място: Аз не държа да знам коя е фирмата, държа да знам 
какво иска да изгражда фирмата. Ако иска тази фирма да изгражда там…/не 
се чува. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Г-н Генчев, гледам ви и ви казвам честно, че и аз не 
знам коя е фирмата. Но не обичам да коментирам нито фирми, нито имена. 
(Михаил Генчев, от място: Аз не искам фирми. Интересува ме сградата.) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви, г-н Генчев, за обяснението на 
отрицателния вот. Колеги, преминаваме по-нататък по утвърдения вече дневен 
ред. 
 
ПО ДЕВЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Продажба на поземлен 
имот с идентификатор 67653.925.475 – частна общинска собственост по реда 
на чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост и чл. 45, ал. 1 от 
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Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 
имущество чрез публичен търг с тайно наддаване.                      

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Точка 19. Докладна записка от кмета, моля да се 
концентрираме върху това, продажба на поземлен имот с идентификатор 925.475 
– частна общинска собственост, по реда  на чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската 
собственост и т. н. Имате думата, г-н кмете. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Имот с площ 200 кв. м., намиращ се в Устово. За имота 
е изготвена пазарна оценка на стойност 9 640 лв. без ДДС.  
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: И отново публичен търг с тайно наддаване, разбира 
се. Имате думата, колеги. Откривам дискусия. Моля за въпроси, становища, 
изказвания. Има ли желаещи да се изкажат по този въпрос? Предлагам ви да 
прекратим разискванията. Моля общинските съветници, които са съгласни, да 
гласуват. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 25, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: 25 „за“,  без „против“ и „въздържали се“. 
Прекратихме разискванията. Гласуваме поименно според правилата. 
 
Поименно гласуване на проекта за решение по т. 19 от дневния ред: 

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

 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Моля, обявете резултата. 
(Величка Пелтекова: 23 „за“, без „ против“ и 1 „въздържал се“.) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: С 23 „за“, без „против“ и 1 „въздържали се, приехме 
проекта за решение по т. 19, теренът в кв. Устово. 
 

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. 45, ал. 1 от 
Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 
имущество и чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация прие 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

№ 525 
 

1. Приема справедлива пазарна стойност на поземлен имот с 
идентификатор 67653.925.475 с площ 200 кв.м. (двеста кв.м.), с начин на трайно 
ползване: за друг вид застрояване, трайно предназначение на територията: 
урбанизирана, по кадастрална карта на гр. Смолян, одобрена със Заповед 300-5-
66/11.10.2004г. на ИД на АГКК, последно изменение със заповед КД-14-21-
494/17.10.2012г. на началник на СГКК – Смолян, образуващ УПИ ХVI, кв. 26 по 
ПУП на гр. Смолян, кв. Устово, при съседни поземлени имоти: поземлен имот с 
идентификатор 67653.925.476, съгласно скица № 15-254682-02.06.2017г. от 
Служба по геодезия, картография и кадастър – Смолян, актуван с Акт за частна 
общинска собственост № 1668/24.07.2012г., вписан в Служба по вписванията 
под Акт № 165, том IV, дело № 797/2012 вх. № 1339/2012г., парт.№ 19555, като 
първоначална цена в публичния търг с тайно наддаване в размер на 9 640 лева 
(девет хиляди шестстотин и четиридесет лева), без ДДС. 

2. Възлага 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 ДВАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Продажба на Урегулиран 
поземлен имот II – Здравна служба, кв. 20 по ПУП на с. Мугла, община 
Смолян, ведно със сграда - общинска собственост по реда на чл. 35, ал. 1 от 
Закона за общинската собственост и чл. 45, ал. 1 от Наредбата за реда за 
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придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество чрез 
публичен търг с тайно наддаване                  

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Точка от дневния ред № 20. Докладна записка от 
кмета на общината, относно продажба на Урегулиран поземлен имот II – 
Здравна служба, кв. 20 по ПУП на с. Мугла, община Смолян, ведно със сграда – 
общинска собственост по реда на чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската 
собственост и чл. 45, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и 
разпореждане с общинско имущество чрез публичeн търг с тайно наддаване. 
Имате думата, г-н кмете. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Става дума за здравна служба в с. Мугла. Имотът от 
дълги години е загубил предназначението си и не задоволява обществените 
потребности от местно значение. В лошо състояние, за ремонт. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви. Уважаеми колеги, дискусия? Желаещи 
да вземат думата да се изкажат има ли? Не виждам. Предлагам ви да прекратим 
разискванията. Моля общинските съветници, които са съгласни, да гласуват.                
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 24, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: С 24 „за“, без „против“ и „въздържали се“, 
прекратихме разискванията. Гласуваме поименно проекта за решение, основно 
предложение. 
 
Поименно гласуване на проекта за решение по т. 20 от дневния ред: 

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

 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Моля да обявите резултата. 
(Величка Пелтекова: 24 „за“, без „ против“ и „ въздържали се“.) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: 24 „за“, без „против“ и „въздържали се“. Приехме 
проекта за решение по т. 20. Преминаваме по-нататък, уважаеми колеги. 
 

Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на Кмета на 
Община Смолян – НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ, на основание чл. 6, ал. 1,   
чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2, чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост, във 
връзка с чл. 5, ал. 5, чл. 45, 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 от Закона за местното самоуправление и местната администрация прие 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

№ 526 
 

1. Обявява от публична общинска собственост в частна общинска 
собственост, поради отпаднало предназначение Урегулиран поземлен имот II – 
Здравна служба с площ 889 кв.м. (осемстотин осемдесет и девет кв.м.), кв. 20 по 
ПУП на с. Мугла, община Смолян, ведно с масивна сграда със застроена площ 
132,90 кв.м., при граници: имот пл. № 501 – ДГС, озеленяване, улична 
регулация, съгласно скица № 29/16.05.2017 г. от Община Смолян, актуван с Акт 
за публична общинска собственост № 299/10.07.2000 г. 

2. Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – 
общинска собственост за 2017 година, приета с Решение № 346/16.12.2016 
година на Общински съвет Смолян в Приложение №1 – Разпоредителни сделки 
на основание чл. 35 от Закона за общинската собственост – продажба на имоти и 
вещи – частна общинска собственост както следва: 

Урегулиран поземлен имот II – Здравна служба с площ 889 кв.м. 
(осемстотин осемдесет и девет кв.м.), кв. 20 по ПУП на с. Мугла, община 
Смолян, ведно с масивна сграда със застроена площ 132,90 кв.м., при граници: 
имот пл. № 501 – ДГС, озеленяване, улична регулация, съгласно скица № 29/ 
16.05.2017 г. от Община Смолян, актуван с Акт за публична общинска 
собственост № 299/10.07.2000 г. 

3. Приема справедлива пазарна стойност на Урегулиран поземлен имот   II 
– Здравна служба с площ 889 кв.м. (осемстотин осемдесет и девет кв.м.),     кв. 20 
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по ПУП на с. Мугла, община Смолян, ведно с масивна сграда със застроена 
площ 132,90 кв.м., при граници: имот пл. № 501 – ДГС, озеленяване, улична 
регулация, съгласно скица № 29/16.05.2017 г. от Община Смолян, актуван с Акт 
за публична общинска собственост № 299/10.07.2000 г., като първоначална цена 
в публичния търг с тайно наддаване в размер на 18 200 лева (осемнадесет хиляди 
и двеста лева), без ДДС, в т.ч. земя - 4980 лева, без ДДС, сграда – 13220 лева. 

4. Възлага откриването на процедура за продажба чрез публичен търг с 
тайно наддаване на гореописания имот – частна общинска собственост. 

5. Упълномощава Кмета на Община Смолян да извърши всички 
необходими процедури по подготовката и провеждането на публичния търг с 
тайно наддаване. 

 
 

ПО ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Продажба на 
поземлен имот с идентификатор 69345.9.94, ведно със сграда с 
идентификатор 69345.9.94.1 - частна общинска собственост по реда на чл. 
35, ал. 1 от Закона за общинската собственост и чл. 45, ал. 1 от Наредбата за 
реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество 
чрез публичен търг с тайно наддаване. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Точка 21. Докладна записка от кмета на общината 
относно продажба на поземлен имот с идентификатор 9.94… 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Не, не. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: 69345 е кодът на общината. Аз чета последните 
числа, за да не ги чета всичките. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Да. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: 69345.9.94, ведно със сграда с идентификатор 
69345.9.94.1 – частна общинска собственост по реда на чл. 35, ал. 1 от Закона за 
общинската собственост и чл. 45, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество чрез публичен търг с тайно 
наддаване. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Помислих, да не гледаме различни. Едно и също е. 
Става въпрос за имот с площ 3554 кв. м. , със застроена площ 128 кв. м. в село 
Стойките. За имота е изготвена пазарна оценка от правоспособен оценител на 
пазарна стойност 41 250 лв. без ДДС.  
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Става думата, уважаеми колеги, за стария, бившия 
команден пункт на стрелбището, североизточно от село Стойките, което много 
отдавна не се използва. Откривам дискусия. Моля за въпроси, становища, 
изказвания. Има ли желаещи да се изкажат? Не виждам. Предлагам ви да 
прекратим разискванията. Моля общинските съветници, които са съгласни, да 
гласуват. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 23, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 



Протокол № 26/29.06.2017 г. 

  

92 

 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: 23 „за“, без „против“ и „въздържали се“. Гласуваме 
поименно проекта за решение, основно предложение.  
Поименно гласуване на проекта за решение по т. 21 от дневния ред: 

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

 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Моля, обявете резултата. 
(Величка Пелтекова: 23 „за“, 1 „ против“, „ въздържали се“ няма.) 
(Михаил Генчев, от място: Отрицателен вот.) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: 23 „за“, 1 „против“ и няма „въздържали се“. Приема 
се проекта за решение. 

 
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, чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл. 
45, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с 
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общинско имущество и чл. 21, ал. 1, т. 8, т. 12 и ал. 2 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация прие 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

№ 527 
 

1. Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – 
общинска собственост за 2017 година, приета с Решение № 346/16.12.2016 
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 69345.9.94 с площ 3554 кв.м. (три хиляди 
петстотин петдесет и четири кв.м.), с начин на трайно ползване: за друг вид 
застрояване, трайно предназначение на територията: урбанизирана, ведно с 
масивна сграда с идентификатор 69345.9.94.1 със застроена площ 128 кв.м., на 
четири етажа, с предназначение: сграда със специално предназначение по 
кадастрална карта на с. Стойките, община Смолян, одобрена със Заповед РД-18-
8/16.02.2006 г. на ИД на АГКК, при съседни поземлени имоти: поземлен имот с 
идентификатор 69345.9.125, поземлен имот с идентификатор 69345.9.126, 
поземлен имот с идентификатор 69345.9.820, поземлен имот с идентификатор 
69345.9.296, съгласно скица № 15-312445-29.06.2016 г. от Служба по геодезия, 
картография и кадастър – Смолян, актуван с Акт за частна общинска 
собственост № 1898/01.06.2017 г., вписан в Служба по вписванията под Акт № 
130, том III, дело № 324/2017 вх. № 1160/05.06.2017 г., парт.№ 12074, 12075. 

2. Приема справедлива пазарна стойност на поземлен имот с 
идентификатор 69345.9.94 с площ 3554 кв.м. (три хиляди петстотин петдесет и 
четири кв.м.), с начин на трайно ползване: за друг вид застрояване, трайно 
предназначение на територията: урбанизирана, ведно с масивна сграда с 
идентификатор 69345.9.94.1 със застроена площ 128 кв.м., на четири етажа, с 
предназначение: сграда със специално предназначение по кадастрална карта на 
с. Стойките, община Смолян, одобрена със Заповед РД-18-8/16.02.2006 г. на ИД 
на АГКК, при съседни поземлени имоти: поземлен имот с идентификатор 
69345.9.125, поземлен имот с идентификатор 69345.9.126, поземлен имот с 
идентификатор 69345.9.820, поземлен имот с идентификатор 69345.9.296, 
съгласно скица № 15-312445-29.06.2016 г. от Служба по геодезия, картография и 
кадастър – Смолян, актуван с Акт за частна общинска собственост № 
1898/01.06.2017 г., вписан в Служба по вписванията под Акт № 130, том III, дело 
№ 324/2017 вх. № 1160/05.06.2017 г., парт.№ 12074, 12075, като първоначална 
цена на публичния търг с тайно наддаване в размер на 41 250 лева (четиридесет 
и една хиляди двеста и петдесет лева), без ДДС, в т.ч. земя -28 790 лева, без 
ДДС, сграда - 12 460 лева. 

3. Възлага на Кмета на Община Смолян откриването на процедура за 
продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на гореописания имот – частна 
общинска собственост. 
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4. Упълномощава Кмета на Община Смолян да извърши всички 
необходими процедури по подготовката и провеждането на публичния търг с 
тайно наддаване. 
 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Отрицателен вот. Г-н Михаил Генчев, общински 
съветник. 
МИХАИЛ ГЕНЧЕВ: Гласувах „против“ заради това, че предложихме един хубав 
имот на крайно ниска цена, 11 лв. на кв. м. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря, г-н Генчев. Уважаеми колеги, изчерпахме 
21 точка. 

 
 

ПО ДВАДЕСЕТ И ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Продажба на 
поземлен имот с идентификатор 81520.501.244, ведно със сграда с 
идентификатор 81520.501.244.1 – частна общинска собственост по реда на 
чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост и чл. 45, 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 
 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: 22 точка от нашия дневен ред. Докладна записка от 
кмета на общината относно Продажба на поземлен имот с идентификатор 
81520.501.244, ведно със сграда с идентификатор 81520.501.244.1 – частна 
общинска собственост по реда на чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската 
собственост и чл. 45, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и 
разпореждане с общинско имущество чрез публичен търг с тайно наддаване. 
Имате думата, г-н кмете. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Имотът е с площ 356 кв. м., със застроена площ 292 кв. 
м., в с. Чокманово. Изготвена е експертна оценка на стойност 20 700 лв. без 
ДДС. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви. Откривам дискусия. Има ли желаещи 
да се изкажат? Не виждам. Предлагам ви да прекратим разискванията. Моля 
общинските съветници, които са съгласни, да гласуват. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 24, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: 24 „за“, без „против“ и „въздържали се“. 
Прекратихме разискванията. Гласуваме поименно проекта за решение.  
 
Поименно гласуване на проекта за решение по т. 22 от дневния ред: 

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

 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Моля, обявете резултата, г-жо Пелтекова. 
(Величка Пелтекова: 24 „за“, без „ против“ и „ въздържали се“.) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: 24 „за“, без „против“, и „въздържали се“. Благодаря 
ви. Приехме проекта за решение по т. 22. 

 
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, чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл. 
45, 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 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация прие 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

№ 528 
 

1. Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – 
общинска собственост за 2017 година, приета с Решение № 346/16.12.2016 
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 81520.501.244 с площ 356 кв.м. (триста 
петдесет и шест кв.м.), с начин на трайно ползване: за обект комплекс за 
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образование, трайно предназначение на територията: урбанизирана, ведно с 
масивна сграда с идентификатор 81520.501.244.1 със застроена площ 92 кв.м., по 
кадастрална карта на с. Чокманово, община Смолян, одобрена със Заповед РД-
18-52/27.08.2010г. на ИД на АГКК, образуващ УПИ V – С.Н.С. и поща, кв. 16а 
по ПУП на с. Чокманово, община Смолян, при съседни поземлени имоти: 
поземлен имот с идентификатор 81520.501.9040, поземлен имот с 
идентификатор 81520.501.469, поземлен имот с идентификатор 81520.501.503, 
поземлен имот с идентификатор 81520.501.245, поземлен имот с идентификатор 
81520.501.9016, съгласно скица № 15-253328-01.06.2017 г. от Служба по 
геодезия, картография и кадастър – Смолян, актуван с Акт за частна общинска 
собственост № 1899/02.06.2017 г., вписан в Служба по вписванията под Акт      
№ 131, том III, дело № 325/2017 вх. № 1161/05.06.2017 г. 

2. Приема справедлива пазарна стойност на поземлен имот с 
идентификатор 81520.501.244 с площ 356 кв.м. (триста петдесет и шест кв.м.), с 
начин на трайно ползване: за обект комплекс за образование, трайно 
предназначение на територията: урбанизирана, ведно с масивна сграда с 
идентификатор 81520.501.244.1 със застроена площ 92 кв.м., по кадастрална 
карта на с. Чокманово, община Смолян, одобрена със Заповед РД-18-
52/27.08.2010 г. на ИД на АГКК, образуващ УПИ V – С.Н.С. и поща, кв. 16а по 
ПУП на с. Чокманово, община Смолян, при съседни поземлени имоти: поземлен 
имот с идентификатор 81520.501.9040, поземлен имот с идентификатор 
81520.501.469, поземлен имот с идентификатор 81520.501.503, поземлен имот с 
идентификатор 81520.501.245, поземлен имот с идентификатор 81520.501.9016, 
съгласно скица № 15-253328-01.06.2017 г. от Служба по геодезия, картография и 
кадастър – Смолян, актуван с Акт за частна общинска собственост № 1899/ 
02.06.2017 г., вписан в Служба по вписванията под Акт № 131, том III, дело № 
325/2017 вх. № 1161/05.06.2017 г., като първоначална цена на публичния търг с 
тайно наддаване в размер на    20 700 лева (двадесет хиляди и седемстотин лева), 
без ДДС, в т.ч. земя – 5 470 лева, без ДДС, сграда – 15 230 лева. 

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

4. Упълномощава Кмета на Община Смолян да извърши всички 
необходими процедури по подготовката и провеждането на публичния търг с 
тайно наддаване. 

 
ПО ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Изкупуване на 
недвижим имот представляващ сграда с идентификатор 67653.922.24.1 по 
кадастралната карта на гр. Смолян на основание чл. 199 от ЗУТ във връзка 
с чл. 33 от ЗС. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Към 23 точка. Докладна записка от кмета на 
общината относно изкупуване на недвижим имот, представляващ сграда с 
идентификатор 67653.922.24.1 по кадастралната карта на гр. Смолян на 
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основание чл. 199 от ЗУТ във връзка с чл. 33 от ЗС. Тоест отказ от изкупуване. 
Имате думата, г-н кмете. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Става въпрос за сграда 90 квадрата. Предлагат за 30 000 
лв. Общината няма нужда от такава сграда, затова предлагам да откажем 
изкупуването. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви. Откривам дискусия. Има ли желаещи 
да се изкажат? Няма. Предлагам ви да прекратим разискванията. Моля 
общинските съветници, които са съгласни, да гласуват. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 24, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: 24 „за“, без „против“ и без „въздържали се“. 
Поименно гласуване, уважаеми колеги, на проекта за решение. 
 
Поименно гласуване на проекта за решение по т. 23 от дневния ред: 

1. Ангел Безергянов     – „за“ 
2. Анита Чолакова    – „за“ 
3. Валентин Кюлхански    – „за“ 
4. Валентин Цолов     – „за“ 
5. Данчо Киряков     – отсъства 
6. Димитър Кръстанов    – „за“ 
7. Димитър Николов     – „за“ 
8. Екатерина Гаджева    – отсъства 
9. Елисавета Лободова    – „за“ 
10. Ивайло Халваджиев    – „за“ 
11. Иван Пищалов     – „за“ 
12. Илия Томов     – „за“ 
13. Кирил Асенов     – отсъства 
14. Кирил Хаджихристев    – „за“ 
15. Коста Начев     – „за“ 
16. Костадин Василев     – „за“ 
17. Мариана Сивкова     – „за“ 
18. Мария Семерджиева    – „за“ 
19. Марияна Методиева    – „за“ 
20. Милен Журналов     – „за“ 
21. Милен Пачелиев     – „за“ 
22. Михаил Генчев     – „за“ 
23. Петър Мирчев     – „за“ 
24. Салих Аршински     – „за“ 
25. Славка Каменова     – отсъства 
26. Стефан Сабрутев     – „за“ 
27. Стоян Иванов     – „за“ 
28. Филип Топов     – отсъства 
29. Юлия Кисьова     – „за“ 
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ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Моля да обявите резултата. 
(Величка Пелтекова: 24 „за“, без „ против“ и „ въздържали се“.)  
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: 24 „за“, без „против“ и „въздържали се“. Приехме 
проекта за решение по т. 23. 

 
Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на Кмета на 

Община Смолян – НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ, на основание чл. 21, ал. 1    
т. 8 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 
8, ал. 1 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл. 199 от Закона за 
устройство на територията, чл. 33 от Закона за собствеността прие 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

№ 529 
 

1. Отказва да изкупи от Райчо Бечев Оджаков и Величка Калинова 
Оджакова, собственият им недвижим имот представляващ сграда с 
идентификатор  67653.922.24.1 със застроена  площ 90 (деветдесет ) кв.м. на 3 
(три) етажа, предназначение: жилищна сграда - еднофамилнапо кадастралната 
карта и кадастралните регистри на гр. Смолян, одобрена със Заповед № 300-5-
26/28.04.2004 г. на ИД на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, при 
граници: п.и. 67653.922.24, образуващ в УПИ VІ – ИЖС, кв. 56 по плана на гр. 
Смолян, кв. Райково  за предлаганата сума за изкупуване в размер 30 000,00 
(тридесет хиляди)  лева. 

 2. Упълномощава Кмета на Община Смолян да издаде необходимия за 
целта документ /писмен отказ/, удостоверяващ отказа на Общинския съвет за 
изкупуване на поземлен имот цитиран в точка 1. 
 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Тъй като 24-та точка я разгледахме след 13-та, както 
вече решихме допълнително, преминаваме към т. 25, уважаеми колеги. 
 
 
ПО ДВАДЕСЕТ И ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Отдаване под наем 
на части от имоти публична общинска собственост по реда на Закона за 
общинската собственост.   

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Докладна записка от кмета на общината относно 
отдаване под наем на части от имоти публична общинска собственост, по реда 
на Закона за общинската собственост. Имате думата, г-н кмете. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Помещенията са описани в докладната, намират се в 
Петково, Славейно, Ряка и Могилица.  
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви. Откривам дискусия. Решенията на 
комисиите по всичките тези конкретни обекти са положителни, подкрепа. Не 
виждам желаещи да вземат отношение. Предлагам ви да прекратим 
разискванията. Моля общинските съветници, които са съгласни, да гласуват. 
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ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 23, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: 23 „за“, без „против“ и „въздържали се“. 
Прекратихме разискванията. Гласуваме поименно, уважаеми колеги.  
 
 
Поименно гласуване на проекта за решение по т. 25 от дневния ред: 

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

 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Моля, обявете резултата. 
(Величка Пелтекова: 23 „за“, без „ против“ и „ въздържали се“.) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: 23 „за“, без „против“ и без „въздържали се“. Приехме 
проекта за решение по т. 25. 
 

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

 
Р Е Ш Е Н И Е 

№ 530 
 

І. Дава съгласие Кмета на Община Смолян да отдаде под наем чрез 
публичен търг с тайно наддаване следните обекти публична общинска 
собственост: 

 1.Помещение с площ 71,75 кв.м. за здравни услуги,  находящо се на      І-
ви етаж в  масивна сграда с дървен гредоред разположена в УПИ X-Здравен дом 
в кв. 50, имот пл. № 241,  по плана на с. Петково, актувана с Акт за публична 
общинска собственост № 233/14.02.2000 г.; 

 2.Помещение  за стоматологични услуги с обща площ 30,80 кв.м. в т.ч. за 
стоматологичен кабинет 13,80 кв.м. и за обслужващо помещение 17 кв.м.,  
разположени в Здравна служба, УПИ IX- За здравен дом,  кв. 11, имот пл. № 278  
по плана на с. Славейно, актувана с Акт за публична общинска собственост № 
232/14.02.2000 г. 

 3. Складово помещение № 4 с площ - 20 кв.м., находящо се в сграда 
Кметство в УПИ - ІІ- ОНС,с пл. № 98 по ЗРП на с. Ряка, актувана с Акт за 
публична общинска собственост с № 469/26.04.2001 г. вписан в службата по 
вписвания с     № 75, том Х, н.д. 2135 с вх.рег. № 2760 /2012 г.  

 4. Помещение с площ 24 кв.м. за склад, находящо се  в сградата на 
Кметство, УПИ ІV – Кметство, кв. 17 , имот пл. № 170 по плана на с. Могилица, 
актувана с АОС № 61/ 21.01.1998 г. 

ІІ. Минималната цена за отдаване под наем да е съгласно  Приложение      
№ 2 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени 
на услуги в община Смолян, Раздел V. Тарифа за определяне на месечния наем 
за един квадратен метър при отдаване под наем на общински имоти. 

ІІІ. Упълномощава кмета на община Смолян да проведе публични търгове с 
тайно наддаване за отдаване под наем на горецитираните обекти и да сключи 
договори за наем със срок  от 5 години. 
 
ПО ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Отдаване под наем 
на помещения частна общинска собственост, чрез публичен търг с тайно 
наддаване по реда на Закона за общинската собственост. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: 26-та точка, уважаеми колеги. Докладна записка от 
кмета на общината относно отдаване под наем на помещения частна общинска 
собственост, чрез публичен търг с тайно наддаване, по реда на Закона за 
общинската собственост. Имате думата, г-н кмете. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Помещенията се намират в сградата на бившата 
стоматология. Срокът на договора предстои да изтече и в тази връзка е 
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необходимо да се стартира процедура за подновяване на наемните 
правоотношения. Описани са в докладната. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви. Откривам дискусия. Желаещи да 
вземат думата? Не виждам. Моля общинските съветници, които са съгласни, да 
гласуват. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 23, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: 23 „за“, без „против“ и без „въздържали се“. 
Прекратихме обсъжданията. Поименно гласуване, уважаеми колеги, по основния 
проект за решение. 
 
Поименно гласуване на проекта за решение по т. 26 от дневния ред: 

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

 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Моля, обявете резултата. 
(Величка Пелтекова: 23 „за“, без „ против“ и „ въздържали се“.) 
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ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: 23 „за“, без „против“ и без „въздържали се“. Приехме 
докладната записка с проекта за решение по т. 26. 

 
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 и чл. 26 от Наредбата за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и чл. 21, ал. 1,    
т. 8 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация 
прие 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

№ 531 
 

І. Дава съгласие Кмета на Община Смолян да отдаде под наем чрез 
публичен търг с тайно наддаване по цени определени в Приложение № 2 на 
Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на 
услуги в община Смолян, Раздел V. Тарифа за определяне на месечния наем за 
един квадратен метър при отдаване под наем на общински имоти,  както следва : 

1.Помещение № 206 с площ 14,80 кв.м., за стоматологични 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 791/17.05.2011 г. 

2.Помещения № 401 и 401 А с площ 27,75  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 791/17.05.2011 г. 

3.Помещение № 509 с площ 13,95  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 791/17.05.2011 г. 

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

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ:  Уважаеми колеги, т. 27 от нашия дневен ред. 
Докладна записка от кмета на общината относно отдаване под наем на общински 
терени за поставяне на преместваеми обекти по реда на чл. 56 от Закона за 
устройство на територията и Закона за общинската собственост. Имате думата, 
г-н кмете. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: В Общината е заведено заявление от „Герин 2002“ 
ЕООД, за предоставяне под наем на терени за поставяне на временни обекти за 
продажба на вестници и списания. Осем терена по 4 кв. м., описани в 
докладната. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви. Дискусия, колеги. Г-н Сабрутев, 
заповядайте. Имате думата. 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Уважаеми г-н председателю, г-н кмете! Само искам да 
питам каква е наемната цена на тези квадратни метри, ако може да каже. 
Тарифата тоест колко е? 
(Мариана Цекова, от място: Не мога в момента, но е по наредбата, която е 
приета.) 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Окей, добре. Информативно – 4, 5, 6, 7 лева? 
(Мариана Цекова, от място: Може би някъде около 2,70 лв. беше. Просто в 
момента не съм подготвена.) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Ако е наредбата, мисля, че е 7,50 на квадрат с ДДС. 
(Мариана Цекова, от място: О, не, не.) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Колко е? Голяма е? 
 (Бел. на прот. Инж. Мариана Цекова направи справка за цената за отдаване 
под наем.) 
МАРИАНА ЦЕКОВА: 3,70 лв. без ДДС. 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Благодаря, г-жо Цекова. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: 3,70 лв. без ДДС. 
МАРИАНА ЦЕКОВА: Да. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: О`кей! Благодаря ви и аз. Това е важно да го имаме 
като информация. И така колеги. Откривам дискусия. Желаещи да се изкажат по 
предоставянето на преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ. Има ли желаещи? Не 
виждам желаещи да се изкажат. Моля общинските съветници, които са съгласни 
да прекратим разискванията по т. 27, да гласуват. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 24, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: 24 „за“, без „против“ и без „въздържали се“. 
Прекратихме разискванията. Преминаваме към поименно гласуване на проекта 
за решение, основно предложение. 
 
Поименно гласуване на проекта за решение по т. 27 от дневния ред: 

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

 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Моля, обявете резултата. 
(Величка Пелтекова: 24 „за“, без „ против“ и „ въздържали се“.) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: 24 „за“, без „против“, без „въздържали се“. Приехме 
проекта за решение по т. 27. 

 
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. 10, ал. 1, т. 1 и чл. 12 от Наредба за обектите и елементите на 
градското обзавеждане по чл. 56 от ЗУТ, за рекламните, информационните и 
монументално-декоративни елементи и за рекламната дейност на територията на 
Община Смолян и чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление 
и местната администрация прие  
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Р Е Ш Е Н И Е 
№ 532 

 
І . Дава съгласие Кмета на Община Смолян да открие процедура за 

провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на 
общински терени за поставяне на преместваеми обекти, като елемент от 
градското обзавеждане  както следва: 

  
№ 

по ред 
Местонахождение 

1. Терен № 5 с площ 4 кв.м. за поставяне на павилион за вестници и 
списания  / до клуб Архитект, гр. Смолян /  в поземлен имот с 
идентификатор 67653.915.266 по одобрена схема по чл. 56 от ЗУТ 

2. Терен № 6 с площ 4 кв.м. за поставяне на павилион за вестници и 
списания   / до фото  2000, гр. Смолян /  в поземлен имот с 
идентификатор 67653.915.266 по одобрена схема по чл.56 от ЗУТ 

3. Терен № 7 с площ 4 кв.м. за поставяне на павилион за вестници и 
списания  /под Експресбанк /  в поземлен имот с идентификатор 
67653.934.266 по одобрена схема по чл. 56 от ЗУТ 

4. Терен  № 12 с площ 4 кв.м. за поставяне на павилион за вестници и 
списания  /до Планетариума, гр. Смолян /  в поземлен имот с 
идентификатор 67653.917.627 по одобрена схема по чл. 56 от ЗУТ 

5. Терен  № 13 с площ 4 кв.м. за поставяне на павилион за вестници и 
списания  /до църквата Св. Висарион Смолянски  /  в поземлен имот с 
идентификатор 67653.934.225 по одобрена схема по чл. 56 от ЗУТ 

6. Терен  № 15 с площ 4 кв.м. за поставяне на павилион за вестници и 
списания  / на паркинга на болницата, гр. Смолян /  в поземлен имот с 
идентификатор 67653.918.138 по одобрена схема по чл. 56 от ЗУТ 

7. Терен  № 17 с площ 4 кв.м. за поставяне на павилион за вестници и 
списания  /до сградата на БТС, кв. Райково /  в поземлен имот с 
идентификатор 67653.920.284 по одобрена схема  по чл. 56 от ЗУТ 

8 Терен  № 19 с площ 4 кв.м. за поставяне на павилион за вестници и 
списания   / срещу пощата  кв. Устово /  в поземлен имот с 
идентификатор 67653.925.379 по одобрена схема  по чл. 56 от ЗУТ 

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

Приложение № 2 от Наредба за определянето и администрирането на местните 
такси и цени на услуги в община Смолян, Раздел V. Тарифа за определяне на 
месечния наем за един квадратен метър при отдаване под наем на общински 
имоти.  

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

 ІІІ. Упълномощава кмета на общината да проведе публичен търг с тайно 
наддаване за отдаване под наем на горецитираните  обекти, да изготви заповеди 
и да сключи договори за наем за срок до 3 години.     
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ПО ДВАДЕСЕТ И ОСМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Прекратяване на 
съсобственост по реда на чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС във връзка с чл. 36 от 
Закона за собствеността. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: 28 точка, уважаеми колеги. Докладна записка от 
кмета на общината относно прекратяване на съсобственост по реда на чл. 36, ал. 
1, т. 2 от Закона за общинска собственост и във връзка с чл. 36 от Закона за 
собствеността. Имате думата, г-н кмете, като вносител. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Няма какво да добавя. Прекратяване на съсобственост. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви. Откривам дискусия, уважаеми колеги. 
Желаещи да вземат думата? Има ли? Няма. Предлагам ви да прекратим 
разискванията. Моля общинските съветници, които са съгласни да прекратим 
разискванията, да гласуват. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 24, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: 24 „за“, без „против“ и „въздържали се“. 
Прекратихме разискванията. Гласуваме основното предложение.  
 
Поименно гласуване на проекта за решение по т. 28 от дневния ред: 

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

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Моля, обявете резултата. 
(Величка Пелтекова: 24 „за“, без „ против“ и „ въздържали се“.) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: 24 „за“, без „против“ и „въздържали се“. Приета е 
точка 28. 
 

Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на Кмета на 
Община Смолян – НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ, на основание чл. 36 от 
Закона за собствеността  във връзка с чл. 36, ал. 1, т. 2 от Закона за общинската 
собственост във връзка  с чл. 40, ал. 1, т. 3 и чл. 49, ал. 3 от Наредбата за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и чл. 21, ал. 1,    
т. 8 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация 
прие 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

№ 533 

1. Дава съгласие за прекратяване на съсобственост като Община Смолян 
продава на Йосиф Антимов Кокаров на 39/348 /тридесет и девет триста 
четиридесет и осми/ идеални части от поземлен имот с идентификатор 
67653.913.444  (шест, седем, шест, пет, три, точка, девет, едно, три, точка, четири, 
четири, четири), целия с площ 348 (триста четиридесет и осем) кв.м., начин на 
трайно ползване: ниско застрояване (до 10m), трайно предназначение на 
територията: урбанизирана, при граници: 67653.913.445 (шест, седем, шест, пет, 
три, точка, девет, едно, три, точка, четири, четири, пет), 67653913.447 (шест, 
седем, шест, пет, три, точка, девет, едно, три, точка, четири, четири, седем), 
67653.913.433 (шест, седем, шест, пет, три, точка, девет, едно, три, точка, четири, 
три, три), актувани с Акт за частна общинска собственост № 1897/ 12.05.2017 
год., вписан под № 72, том ІІІ, дело 299/2017 год.  на пазарна цена в размер на 
1014,00 (хиляда и четиринадесет) лева без ДДС. 

2. Упълномощава Кмета на Община Смолян да извърши всички необходими 
правни и фактически действия по изпълнение на горното решение. 
 
ПО ДВАДЕСЕТ И ДЕВЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Учредяване право 
на строеж за изграждане на гаражи върху Урегулиран поземлен имот I – за 
озеленяване и гаражи, кв. 33 по плана на с. Могилица, община Смолян по 
реда на чл. 37, ал. 1 от Закона за общинската собственост и чл. 50, ал. 1 от 
Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 
имущество чрез публични търгове с тайно наддаване. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: 29 точка, уважаеми колеги. Докладна записка от 
кмета на общината относно учредяване право на строеж за изграждане на гаражи 
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върху УПИ I – за озеленяване и гаражи, кв. 33 по плана на с. Могилица, по реда 
на чл. 37, ал. 1 от ЗОС и чл. 50, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество чрез публични търгове с 
тайно наддаване.  Г-н кмете, имате думата. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Имотите са в с. Могилица, описани са в докладната. 
Няма какво да добавя. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви. Откривам дискусия. Желаещи да 
вземат думата? Не виждам. Моля общинските съветници, които са съгласни да 
прекратим разискванията по този въпрос, да гласуват. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 24, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: 24 „за“, без „против“ и без „въздържали се“. 
Прекратихме разискванията. Гласуваме основното предложение.  
 
Поименно гласуване на проекта за решение по т. 29 от дневния ред: 

1. Ангел Безергянов     – „за“ 
2. Анита Чолакова    – „за“ 
3. Валентин Кюлхански    – „за“ 
4. Валентин Цолов     – „за“ 
5. Данчо Киряков     – отсъства 
6. Димитър Кръстанов    – „за“ 
7. Димитър Николов     – „за“ 
8. Екатерина Гаджева    – „за“ 
9. Елисавета Лободова    – „за“ 
10. Ивайло Халваджиев    – „за“ 
11. Иван Пищалов     – отсъства  
12. Илия Томов     – „за“ 
13. Кирил Асенов     – отсъства 
14. Кирил Хаджихристев    – „за“ 
15. Коста Начев     – отсъства 
16. Костадин Василев     – „за“ 
17. Мариана Сивкова     – „за“ 
18. Мария Семерджиева    – „за“ 
19. Марияна Методиева    – „за“ 
20. Милен Журналов     – „за“ 
21. Милен Пачелиев     – „за“ 
22. Михаил Генчев     – „за“ 
23. Петър Мирчев     – „за“ 
24. Салих Аршински     – „за“ 
25. Славка Каменова     – отсъства 
26. Стефан Сабрутев     – „за“ 
27. Стоян Иванов     – „за“ 
28. Филип Топов     – отсъства 
29. Юлия Кисьова     – „за“ 
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ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Моля, обявете резултата. 
(Величка Пелтекова: 23 „за“, без „ против“ и „ въздържали се“.) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: 23 „за“, без „против“ и без „въздържали се“. Приехме 
проекта за решение по т. 29. 
 

Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на Кмета на 
Община Смолян – НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ, на основание  чл. 8, ал. 9, 
чл. 37, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 50, ал. 1 от 
Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 
имущество  и чл. 21, ал. 1, т. 8, т. 12  и ал. 2 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация прие 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

№ 534 
 

1. Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – 
общинска собственост за 2017 година, приета с Решение № 346/16.12.2016 
година на Общински съвет Смолян в Приложение № 4 - Разпоредителни сделки 
на основание чл. 37 и чл. 38 от ЗОС – учредяване право на строеж върху имоти – 
частна общинска собственост, за учредяване право на надстрояване и/или 
пристрояване на сгради построени върху имоти – частна общинска собственост, 
чрез търг или конкурс, както следва: 

1.1. Учредяване право на строеж за изграждане на гараж със застроена 
площ 18 кв.м., в застроително петно № 1, находящо се в Урегулиран поземлен 
имот I–за озеленяване и гаражи с площ 955 кв.м., кв. 33 по плана на с. Могилица, 
община Смолян, при граници: УПИ II – сграда на БЛРС и улична регулация, 
съгласно скица № 24/10.05.2017 г. на Община Смолян, актуван с Акт за частна 
общинска собственост № 1896/12.05.2017 г., вписан в Служба по вписванията 
под Акт № 71, том III, дело 298, вх. № 1036/22.05.2017 г; 

1.2. Учредяване право на строеж за изграждане на гараж със застроена 
площ 18 кв.м., в застроително петно № 2, находящо се в Урегулиран поземлен 
имот I – за озеленяване и гаражи с площ 955 кв.м., кв. 33 по плана на с. 
Могилица, община Смолян, при граници: УПИ II – сграда на БЛРС и улична 
регулация, съгласно скица № 24/10.05.2017 г. на Община Смолян, актуван с Акт 
за частна общинска собственост № 1896/12.05.2017 г., вписан в Служба по 
вписванията под Акт № 71, том III, дело 298, вх. № 1036/22.05.2017 г.; 

1.3. Учредяване право на строеж за изграждане на гараж със застроена 
площ 18 кв.м., в застроително петно № 3, находящо се в Урегулиран поземлен 
имот I – за озеленяване и гаражи с площ 955 кв.м., кв. 33 по плана на с. 
Могилица, община Смолян, при граници: УПИ II – сграда на БЛРС и улична 
регулация, съгласно скица № 24/10.05.2017 г. на Община Смолян, актуван с Акт 
за частна общинска собственост № 1896/12.05.2017 г., вписан в Служба по 
вписванията под Акт № 71, том III, дело 298, вх. № 1036/22.05.2017 г.; 

2. Приема справедлива пазарна стойност за учредяване право на строеж 
чрез публичен търг с тайно наддаване за изграждане на гараж със застроена 
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площ 18 кв.м., в застроително петно № 1, находящо се в Урегулиран поземлен 
имот I – за озеленяване и гаражи с площ 955 кв.м., кв. 33 по плана на с. 
Могилица, община Смолян, при граници: УПИ II – сграда на БЛРС и улична 
регулация, съгласно скица № 24/10.05.2017 г. на Община Смолян, актуван с Акт 
за частна общинска собственост № 1896/12.05.2017 г., вписан в Служба по 
вписванията под Акт № 71, том III, дело 298, вх. № 1036/22.05.2017 г., като 
първоначална в размер на 75 (седемдесет и пет) лева, без ДДС. 

3. Приема справедлива пазарна стойност за учредяване право на строеж 
чрез публичен търг с тайно наддаване за изграждане на гараж със застроена 
площ 18 кв.м., в застроително петно № 2, находящо се в Урегулиран поземлен 
имот I – за озеленяване и гаражи с площ 955 кв.м., кв. 33 по плана на с. 
Могилица, община Смолян, при граници: УПИ II – сграда на БЛРС и улична 
регулация, съгласно скица № 24/10.05.2017 г. на Община Смолян, актуван с Акт 
за частна общинска собственост № 1896/12.05.2017 г., вписан в Служба по 
вписванията под Акт № 71, том III, дело 298, вх. № 1036/22.05.2017 г., като 
първоначална в размер на 75 (седемдесет и пет) лева, без ДДС. 

4. Приема справедлива пазарна стойност за учредяване право на строеж 
чрез публичен търг с тайно наддаване за изграждане на гараж със застроена 
площ 18 кв.м., в застроително петно № 3, находящо се в Урегулиран поземлен 
имот I – за озеленяване и гаражи с площ 955 кв.м., кв.33 по плана на с. 
Могилица, община Смолян, при граници: УПИ II – сграда на БЛРС и улична 
регулация, съгласно скица № 24/10.05.2017 г. на Община Смолян, актуван с Акт 
за частна общинска собственост № 1896/12.05.2017 г., вписан в Служба по 
вписванията под Акт № 71, том III, дело 298, вх. № 1036/22.05.2017 г., като 
първоначална в размер на 75 (седемдесет и пет) лева, без ДДС. 

5. Открива процедура за учредяване право на строеж чрез публични търгове 
с тайно наддаване на гореописаните застроителни петна в Урегулиран поземлен 
имот I – за озеленяване и гаражи, кв. 33 по плана на  с. Могилица, община 
Смолян. 

6. Упълномощава   Кмета на община Смолян да извърши всички 
необходими процедури по подготовката и провеждането на публичните  търгове 
с тайно наддаване за учредяване право на строеж. 
 
ПО ТРИДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Изразяване на 
предварително съгласие, необходимо за одобряване на ПУП за обект: 
„План-схема – МВЕЦ „ЧИНАРА“, гр. Смолян“. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Точка 30 от нашия дневен ред. Докладна записка от 
кмета на общината, относно изразяване на предварително съгласие, необходимо 
за одобряване на ПУП за обект: „План-схема – МВЦ „ЧИНАРА“, гр. Смолян. 
Предварително съгласие. Имате думата, г-н кмете. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Тука дължа едно обяснение, защото тази точка се 
вкарва за трети път. Имаше и жалба от живеещите около този обект. Държа да 
кажа, че я вкарвам, защото кмета този въпрос не може да го решава еднолично. 
Имало е желание от общински съветници да бъде вкарано. Аз на базата на това 
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за пореден път я вкарвам, с чисто съзнание, че една и съща точка не трябва да се 
вкарва толкова пъти, но тъй като е имало желание от общински съветници, да не 
решавам аз еднолично нещата, така че всички сте запознати със случая. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Уважаеми колеги, както вече ви обявих, по тази точка 
е заявила желание да се изкаже Анна Алекова, от името на гражданството в този 
район. Разбира се, във залата, ако желае да вземе думата, е и вносителя на 
правата по проекта, г-н Росен Багрянов. Ако желае, ще му дам думата и на него. 
Заповядайте, г-жо Алекова. 
АННА АЛЕКОВА – гражданка: Г-н председател, ако ми разрешите, искам да 
оправя една молба към г-н кмета. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Може ли малко по-близо до микрофона, за да се 
записва всичко. Ще ви помоля да го наведете малко към вас. Благодаря. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Слушам ви, г-жо Алекова. 
АННА АЛЕКОВА: Искам разрешение, г-н председател, да се обърна към г-н 
Мелемов. Просто да го помоля да вземе отношение за безопасността на 
пешеходците, които минават покрай къщата ни. Става въпрос по тротоарите 
точно до моста на река „Мунева“. През зимата, в 3.30 часа през нощта една кола 
се врязва. Ако не беше стената пред къщата ми, щяхме да сме жертви цялото 
семейство. Колите вървят една след друга бесни. Това е някакъв ужас! Скърцане 
на спирачки. Наскоро бяха изкъртили стълб от Енергото. Няколко коли 
пострадаха на паркинга. Просто това е безобразие. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Още утре ще пратим на място хора от Общината, за да 
видят ситуацията и какво може да се направи. 
АННА АЛЕКОВА: Да. 
(Мариана Цекова, от място: Коя улица?) 
АННА АЛЕКОВА: „Миньорска“ № 20. Точно на завоя. Завоят е скрит, а отсреща 
има върби и те са израсли много. Просто като тундра, няма видимост.  
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Разбрах ви. Утре ще дойдат и вие ще бъдете сигурно 
там. Ще огледате нещата. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви за сигнала, г-жо Алекова. 
АННА АЛЕКОВА: Ако има камера, много бързо ще се изплати стойността на 
камерата. Защото съм сигурна, че всеки ден стотици шофьори ще бъдат хванати 
с превишена скорост или пък „легнали полицаи“, мантинели. Докато не е 
станала трагедия. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Разбрах, добре. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодарим, г-жо Алекова, за това. 
АННА АЛЕКОВА: Моля. Относно строежа на мини  ВЕЦ. Аз не знам защо, щом 
като два пъти се вкарва на обсъждане и се отказва, Съдът също се произнесе, 
отказа и той, и просто не знам с какво нахалство се поставя и се иска от негова 
страна. Щом като разбира, че още от 2000-та година целия квартал, жителите, 
още тогава спряхме Куцев, който беше започнал подпорна стена да прави, тогава 
показахме гражданско неподчинение и спряхме го. Сега два пъти се отказва и 
пак. И без това е много шумно. Може би в града въздуха при нас е най-замърсен, 
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просто той е скрит завой, от колите като вървят, пясъкът, който вдигат, пушекът. 
Така че ние не искаме допълнително шум, не искаме допълнително замърсяване. 
И това в света няма мини ВЕЦ, построен на 10 метра от къщите. И то на такова 
опасно място. Значи някой, нека заповядат всички като вали, да дойдат за 5 
минути да видят какъв хаос, какъв шум се получава при търкалянето на камъни 
да кажем, влаченето на трупи, каквото има. Водата идва с бясна скорост. И аз 
съм говорила с доц. Ангелов, който е преподавател в Минно-геоложкия 
институт, и той е твърдо „против“ човешка намеса по реката. Вика „това е 
природно бедствие, не трябва да се замълчава“. Докато огънят ще го загасиш с 
вода, а водата с нищо не може да се спре. Доказано е, че тука е най-голямото 
свлачище в България. Това е факт. Всеки го вижда. Това са напуканите стени по 
къщите по Чилингирска, цялата наша махала. Преди време се спря движението 
точно там, където иска да строи, защото имаше свлачище. Преди три години 
свлачище до спирката на „Соколица“. Там, където иска да захваща. Така че в 
света няма такова нещо. Ние ще бъдем последните глупаци, ако се съгласим на 
това. Така че сме съгласни, ако трябва навсякъде ще отстояваме нашите права. 
Живеем в 21 век. Ами ние какви жители ще сме, ако позволим нашите деца, 
внуци, да страдат за наша немарливост? Не! Ще отстояваме докрай! 
Обикновеният човек не може да построи къща, дори тоалетна, без съгласието на 
съседите, а камо ли централа. Нас не ни интересува кой иска да строи и с какви 
техники ще бъде. Ние просто не искаме да се строи мини ВЕЦ, това е. Ако 
трябва, още подписки. Вчера сме внесли 168 подписа. Ако трябва, хиляди ще ни 
подкрепят. Целият град ще ни подкрепи, защото при едно земетресение, най-
слабо, или пороен дъжд, и целия квартал ще се изравни със Станевска. Това ли 
искат? Значи за един човек да се облагодетелства, трябва да страда целия град 
ли? И съм сигурна. Не искаме да ставаме жертви, както в Аспарухово. И там 
имаше нещо такова. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Разбрахме ви, г-жо Алекова. 
АННА АЛЕКОВА: След това съм свидетел на такава намеса в Мугла 1964 
година. Бяха завирили едно блато, гьол, да го правят рибарник. Два-три дни като 
валя, за 5 минути  се събори стената, всички мостове – около 20 от Тешел, бяха 
съборени. И толкова материални щети. Ако беше се случило през нощта, щеше 
да има много жертви. Първите етажи на всички къщи бяха пълни с пясък, риба и 
камъни. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Г-жо Алекова, благодаря ви.  
АННА АЛЕКОВА: Благодаря и на вас. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Искам само да напомня, уважаеми колеги, че 
въпросът има силно експертен момент, силно експертна страна и моля за 
ангажирано отношение от всички, за да преценим максимално обективно дали да 
даваме това предварително съгласие и да се уповаваме от там нататък на 
решенията на контролни експертни органи или да отцепим този въпрос. Има ли 
желаещи общински съветници да се изкажат? Има инвестиционно предложение. 
От нас се изисква предварително съгласие за подробен устройствен план. Или да 
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дадем думата на присъстващия инвеститор – г-н Росен Багрянов? Има ли 
съгласие да му дадем думата и да го изслушаме? Желаете ли, г-н Багрянов, да се 
изкажете? Имате думата 
РОСЕН БАГРЯНОВ – инвеститор: Уважаеми г-н председател, уважаеми г-н 
кмете, уважаеми общински съветници! Не съм се изказвал друг път може би 
някъде, но това не е чак толкова важно. Аз просто искам да кажа две неща, по 
които да информирам общинските съветници и вас, г-н председател, г-н кмете. 
До ден днешен издадените документи, които са с разрешенията за водоползване, 
с всички други съпътстващи документи до ден днешен, с предварително 
разрешение за строеж и инстанциите, които обхващат като РИОСВ, Басейнова 
дирекция, ХЕИ. Също, когато беше техния протест, на гражданите, когато 
трябваше да дойдат те, те дойдоха. И повярвайте, на този протест, където 
присъстваха представители на ХЕИ, представители на РИОСВ, представители на 
Басейнова дирекция, където трябваше този въпрос да се повдигне, те повдигнаха 
въпроса, че едва ли не при тази работеща ВЕЦ, шумът ще бъде пределно голям. 
Това не е вярно. Това е нещо, което още не е направено и се тръгва да се търсят 
кусури. Само искам да допълня. Такъв ВЕЦ, с тази минимална мощ, той не може 
да причинява тези вреди, за които се говори. Нека да вземем за пример. В 
центъра на Асеновград има ВЕЦ. 
(Анна Алекова, от място: Няма.) 
РОСЕН БАГРЯНОВ: Той нима нещо причинява? Няма такава зала, ВЕЦ… 
(Анна Алекова, от място: Асеновград не се равнява на водата, която има тука. 
Там е дере, тука е от високо. Не може.) 
РОСЕН БАГРЯНОВ: Ако има тука някакъв шум, вътре диспечерския състав 
няма да присъства. А те си работят съвсем спокойно. Аз искам да уверя господа 
протестиращите, че действително това нещо няма чак такава вреда. В самия 
Рилски манастир има наличие на ВЕЦ и той работи в самия комплекс. Нима 
смятате, че органите, които, говоря за вас, господа протестиращи, биха 
разрешили в такъв комплекс да се даде разрешение за право за строеж? Пак 
обръщам се към вас, нека всеки от вас да прецени. Докладът, който е внесен от 
мен в Общината, относно това, че свлачищен район, първото нещо, този проект 
се намира в края на тъй наречения свлачищен район. Това е факт. 
(Анна Алекова, от място: Не е в края, в основата е.) 
РОСЕН БАГРЯНОВ: Поставянето на тръбите в края на свлачищния район, няма 
да бъде с нищо, повярвайте, това е становището, не е може, а становището на 
„Геозащита“, няма да благоприятства това свлачище да се развие, тъй като пак 
повтарям, то е в края. Условно обозначено – дерето. 
(Анна Алекова: Защо се появява? Защо имаше на „ Соколица“ преди три години 
свлачище? След това. Относно ХЕИ-то. Аз като запитах присъстващия на 
ХЕИ-то ще ми обясните ли дали ще се получат някакви епидемии от комарите 
и т. н., той ми отговори, че такова нещо не може да ми каже.) 
РОСЕН БАГРЯНОВ: Няма да се получат, повярвайте. Присъстващият 
представител на ХЕИ достатъчно добре ви обясни.  
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(Анна Алекова, от място: Честно ми каза: „ Не мога такова нещо да ви кажа.“  
Относно РИОСВ кой беше? Емил Манчев. Който беше бивш шеф на РИО-то. 
Ти беше съсобственик с майката на този Емил.) 
РОСЕН БАГРЯНОВ: Г-н кмете, нека да уважим инстанциите, които са. Ако 
трябва, аз ще внеса допълнително всички документи, които са издадени. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Не го превръщайте в диалог. 
РОСЕН БАГРЯНОВ: Мисля, че в тази страна е крайно време да зачетем едно: 
има органи, които действително издавайки тези документи, те са практически 
държавната власт, с която се комуникира. А това, че аз примерно мога да имам 
някакво отражение относно някой обект, да, имам и аз също право да отразя. Да 
кажем примерно не ми харесва еди-какво си. Но нека да видим фактите. Ето, аз 
заставам с открито лице пред всички вас и казвам: Ако има такива факти, нека те 
да бъдат изложени дефакто и де юре. Законът да каже: ето, това е „против“, това 
не може. Доклад от „Геозащита“, който е категоричен – няма такова поведение 
на свлачище. Становище на РИОСВ, становище на МОСВ, което е минало. В 
което присъствахме, на което беше дадена също възможността да присъстват и 
протестиращите. 
(От залата: До тука сте стигнали само с корупция. Знаем как са минали 
нещата.) 
РОСЕН БАГРЯНОВ: Защо се гледа толкова негативно на тези неща? Нима в 
България закони няма? За какво са тези инстанции тогава поставени, когато те са 
издали официални документи? 
(Анна Алекова, от място: Защото са корумпирани.) 
(От залата: А как минахте инстанциите? Тези инстанции как ги минахте? 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Моля ви се! 
(От залата: Елен Минчев беше шеф на РИОСВ, жена му работи в Басейнова 
дирекция.) 
РОСЕН БАГРЯНОВ: Извинявайте, ако те са били във фирмата… 
(Михаил Генчев, от място: Председателю…) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Моля ви да не превръщаме в диалог, уважаеми 
граждани. Имахте възможност. 
(Анна Алекова, от място: Ама защо говорите глупости? Това е корупция. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Изказахте се достатъчно дълго.  
(Реплика на Анна Алекова, от място /не се чува/.) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Моля ви, не прекъсвайте! Изслушваме в момента г-н 
Багрянов. 
(Кирил Хаджихристев, от място: Прекратявайте ги и двете страни. Те не се 
изслушват, те говорят.) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Г-н Багрянов, има един въпрос към вас от 
гражданството. Защо избрахте това място? 
РОСЕН БАГРЯНОВ: Ами това място не е избрано от мен. Аз съм взел проекта 
от г-н Куцев, покойния. 
(Анна Алекова, от място: А той беше спрян.) 
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ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Моля ви се, г-жо Алекова! Моля ви се! 
РОСЕН БАГРЯНОВ: Пак се връщам. Като висша инстанция – Министерство на 
околната среда и водите още в присъствието приживе на г-н Куцев, беше им 
издал и има такова писмо от МОСВ, в което се казва, че няма да има такъв шум. 
Няма да има такива вибрации, няма да има замърсяване на въздуха, а напротив. 
Благодаря. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Аз ви благодаря за тези разяснения. Уважаеми 
колеги, въпросът е достатъчно деликатен и сложен. Въпросът опира до това, за 
което споменах и одеве. От нас се иска предварително съгласие и дали да го 
дадем, за да предоставим въпроса в ръцете на компетентните органи. Ето това е 
казусът, който стои пред нас. Но аз не ви агитирам. Има гражданско несъгласие, 
има събрани над 150-160 подписа. Гласуваме по съвест, както се казва. Има ли 
други желаещи общински съветници да вземат отношение по въпроса? Г-н 
Стоян Иванов, заповядайте. 
СТОЯН ИВАНОВ: Уважаеми колеги, аз също живея на „Чинара“. Не съм се 
подписал в тази подписка. Уважавам гласът на моите комшии, но ще гласувам в 
подкрепа на предварителното съгласие. И ще ви кажа защо. Защото познавам г-н 
Багрянов от много години. Това е един сериозен човек. Проектирал е, закупил е 
инсталации, инвестирал е. Аз съм подкрепял всяко едно инвестиционно 
намерение на сериозните хора. Затова ще дам моето съгласие. В края на 
краищата тука ако не се обединим и той не получи съгласие, ще го получи по 
съдебен ред. Това е негово право. Ще влезе в Съда и Съда ще задължи 
институциите, ще задължи и нас, и в края на краищата той ще си реализира 
проекта. 
(Анна Алекова: Да го реализира.) 
СТОЯН ИВАНОВ: Никой не иска конфликти, но върховенството на закона е 
преди всичко. Благодаря.  
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря, г-н Иванов. Други желаещи да вземат 
отношение? Г-н Михаил Генчев. Имате думата, г-н Генчев. 
МИХАИЛ ГЕНЧЕВ: Уважаеми г-н председател, уважаеми г-н кмет! Аз мисля, че 
трябва да си изясним какво се иска днес от нас като общински съветници. Това 
да стане ясно и на гражданите, и на нас като общински съветници. От нас се иска 
предварително съгласие за реализиране на едно инвестиционно намерение. Ние 
не даваме никакво разрешение с нашето гласуване. Ние даваме път това 
инвестиционно намерение да влезе в процедурата, по която трябва да се проведе 
по нещо. Това инвестиционно намерение ако го пуснем, то трябва да мине през 
всички компетентни органи. Никой от нас тука присъстващите в залата не може 
да даде компетентна оценка трябва ли да го има или трябва ли да го няма това 
нещо, което се иска от инвеститора. Затова аз ви моля колеги, да подходим 
конкретно към въпроса. И гражданите да ги успокоя. Ние не вземаме решение да 
се строи ВЕЦ днес. Това решение могат да го вземат само компетентните органи. 
Той от тук нататък трябва да прави ПУП, трябва да минава през Експертен 
съвет, трябва да направи всичките съгласувателни процедури с компетентните 
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органи. Ние не можем да кажем дали трябва или не трябва да се гради. Той 
трябва да си направи съгласуването с Басейнова дирекция… Там процедурите са 
толкова сложни. Компетентните органи трябва да кажат на кандидат 
инвеститора дали може или не може да прави това нещо там. Ние като общински 
съветници нямаме такива компетенции и не можем да кажем дали трябва да го 
строим или не трябва да го строим. Ние днес можем да дадем съгласието си на 
инвеститора да влезе в процедурата по узаконяването на това, което иска. 
(От залата: А вие по съвест мислите ли, че трябва да има ВЕЦ в населено 
място? Ако до вашата къща дойдат?) 
МИХАИЛ ГЕНЧЕВ: Точно на мен не ми задавайте такива въпроси. 
(От залата: Вие също имате къща.) 
МИХАИЛ ГЕНЧЕВ: Казвам ви, точно на мен не ми задавайте този въпрос. 
(От залата: Ако е до вас, как ще реагирате?) 
(Анна Алекова, от място: Обяснихме как са взети – с корупция.) 
МИХАИЛ ГЕНЧЕВ: Ако компетентните органи преценят, че там може да се 
реализира такова инвестиционно намерение, те си носят отговорност.) 
(Реплика на Анна Алекова, от място: /не се чува/) 
МИХАИЛ ГЕНЧЕВ: Там има експерти, там има специалисти. Аз не съм нито 
специалист по ВиК, нито специалист… 
(Анна Алекова, от място: Пред теб, на 15 метра ако е, ще разрешиш ли бе 
другарю?) 
МИХАИЛ ГЕНЧЕВ: Сигурно ще го разреша. Защото няма нищо лошо в тая 
работа. 
(Анна Алекова, от място: Сигурно няма да го разрешиш.) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Г-жо Алекова, много ви моля! 
МИХАИЛ ГЕНЧЕВ: Защото ако почна да ви обяснявам какво ще се случи, ако 
стане този ВЕЦ, вие ще бъдете доволни.  
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ:  Г-н Генчев, не влизайте в диалог с гражданите.  
МИХАИЛ ГЕНЧЕВ: Не ми се влиза в диалог с вас. 
 (Анна Алекова, от място: Вие по-голям специалист ли сте от Ангелов, който 
категорично е против това нещо?) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Г-жо Алекова, моля ви! 
(Анна Алекова, от място: Това е корупция от много високо ниво.) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Не разваляйте доброто впечатление, което оставихте. 
(Анна Алекова, от място: Това е корупция от много високо ниво.) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: И така колеги, има ли още желаещи общински 
съветници, които искат да се изкажат? Моля ви да прекратим разискванията, тъй 
като се превърна вече в диалог. Моля общинските съветници, които са съгласни 
да прекратим разискванията по този въпрос, да гласуват. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 25, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: 25 „за“, без „против“ и „въздържали се“. 
Прекратихме разискванията. Специално, поименно гласуване по този въпрос.  
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Поименно гласуване на проекта за решение по т. 30 от дневния ред: 
1. Ангел Безергянов     – „против“ 
2. Анита Чолакова    – „против“ 
3. Валентин Кюлхански    – „въздържал се“ 
4. Валентин Цолов     – „въздържал се“ 
5. Данчо Киряков     – отсъства 
6. Димитър Кръстанов    – „въздържал се“ 
7. Димитър Николов     – „за“ 
8. Екатерина Гаджева    – „против“ 
9. Елисавета Лободова    – „въздържала се“ 
10. Ивайло Халваджиев    – „против“ 
11. Иван Пищалов     – „въздържал се“ 
12. Илия Томов     – „въздържал се“ 
13. Кирил Асенов     – отсъства 
14. Кирил Хаджихристев    – отсъства 
15. Коста Начев     – „въздържал се“ 
16. Костадин Василев     – „въздържал се“ 
17. Мариана Сивкова     – „против“ 
18. Мария Семерджиева    – „против“ 
19. Марияна Методиева    – „въздържала се“ 
20. Милен Журналов     – „въздържал се“ 
21. Милен Пачелиев     – „въздържал се“ 
22. Михаил Генчев     – „за“ 
23. Петър Мирчев     – „против“ 
24. Салих Аршински     – „въздържал се“ 
25. Славка Каменова     – отсъства 
26. Стефан Сабрутев     – „въздържал се“ 
27. Стоян Иванов     – „за“ 
28. Филип Топов     – отсъства 
29. Юлия Кисьова     – „въздържала се“ 

 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Моля да обявите резултата. Калкулирайте спокойно, 
гласуването беше сложно. 
(Величка Пелтекова: „ За“ 3, „ против“ 7, „ въздържали се“ 14.) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: 3 „за“, 7 „против“ и „въздържали се“ 14, не се приема 
проекта за решение по т. 30 от нашия дневен ред.  

 
Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на Кмета на 

Община Смолян – НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ, поради неизпълнено 
условие на чл. 27, ал. 4 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация прие 
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Р Е Ш Е Н И Е 
№ 535 

 
Не приема проекта за решение по докладната записка относно изразяване 

на предварително съгласие, необходимо за одобряване на ПУП за обект: „План-
схема – МВЕЦ „ЧИНАРА“, гр. Смолян“. 
 
 
ПО ТРИДЕСЕТ И ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Отдаване под наем 
на терен за поставяне на преместваем обект по одобрена схема по реда на 
чл. 56 от Закона за устройство на територията и Закона за общинската 
собственост. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Точка 31, уважаеми колеги. Докладна записка от 
кмета на общината за отдаване под наем на терен за поставяне на преместваем 
обект по одобрена схема по реда на чл. 56 от ЗУТ и Закона за общинската 
собственост. Става дума за един павилион училищен за закуски в Основно 
училище „Иван Вазов“ – Смолян, 20 кв. м., на една доста за мен висока, бих 
казал необосновано висока цена, но това е отделен въпрос. Въпрос на 
допълнителен коментар и обсъждане и констатации. Имате думата. Откривам 
дискусия, уважаеми колеги. Извинявам се първо, г-н кмете.  
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Смятам, че стана ясно.  
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Стана ясно. Тука имаше дискусия в комисиите, 
затова си позволих. Г-н Сабрутев, имате думата. 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Уважаеми г-н председател, уважаеми г-н кмете! Не 
случайно преди две-три точки попитах за наемната цена, която г-жа Цекова така 
услужливо ни я каза. Аз мисля, че трябва с един аршин да мерим, когато 
отдаваме терени по чл. 56, да ги уеднаквяваме. И предлагам цената да бъде не 
300 лева, а по тарифата на Община Смолян.  
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Моля? 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Предлагам цената от 300 лева, тоест в решението, да 
настъпи промяна. 300 лева да отпадне, а да пише „по тарифата на Община 
Смолян“. Не може да вземаме на едните 3,70 лв., а на другите да вземаме по 15 
лева. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Само че там беше само за вестници и еди-какво си, а 
тука… 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Тука за какво? За алкохол ли е, г-н кмете? 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Тука има търг, а там.. 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Няма значение. Там също има търг. Ако наддадат 300 
лева, да си ги наддадат. Но ние трябва да имаме равни стартове. Моята 
информация е, че там се продават само закуски за децата. Вие знаете 300 лева 
месечен наем как се изкарват, за да печели този човек. Ако искаме да имаме 
павилиони, защото може да се откаже и да няма кой да храни децата. 
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ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви, г-н Сабрутев. Инж. Цекова, за 
разяснение. 
МАРИАНА ЦЕКОВА: Това е практика от години. Права за управление на 
всички директори на училища сме дали, знаете с решение на Общински съвет и 
това е по предложение на директорката на училището. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: И парите влизат при тях. 
МАРИАНА ЦЕКОВА: Парите влизат при тях и те с това си подпомагат. Това е, 
което искам да допълня и затова цената е такава. 
(Михаил Генчев, от място: Те имат ли ангажимент да се съобразяват с 
Наредбата, която сме приели?) 
МАРИАНА ЦЕКОВА: В нашата наредба са минимални цени. В Наредбата ние 
приемаме минимални цени. Това е. Мисля, че си спомняте, г-н Генчев, 2011 
година имахме същия проблем с ГПЧЕ. Тогава бяхме отдали на наши цени. Те в 
разчетите на бюджетите си бяха си заложили тези средства и сега е по същия 
начин. Но все пак вие решавате. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря, г-жо Цекова. Става ясно, че няма как 
цената, на която отдава директора или Общината този обект, е в линейна 
зависимост най-малко от цените на закуските, които се продават на децата. И аз 
лично съм категорично против цената от 300 лева. Това е отделен въпрос. Това е 
мое лично мнение. Имате думата, г-н Сабрутев. 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Аз разбирам, че сигурно е така. До колкото разбрах и в 
комисиите, от директора е предложено. Но все пак щом се иска решение от наша 
страна, аз мисля, че ние сме хората, които определят на каква цена и мисля, че 
трябва да мерим с един аршин. Будките за вестници са в първа зона, сложени на 
пътя, на комуникативно място. Не го забравяйте. А това е на третия ред, на 
четвъртото стъпало. И става въпрос за изхранване на нашите деца. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Така е, но ако му сложим такава цена, ще трябва да го 
ограничим и да не продава баничката повече от 50 стотинки. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Да направя ли едно компромисно предложение, г-н 
кмете? 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Защото вестника е 1 лев, а отстъпката му е… Не искам 
да защитавам никой, но ако наистина дадем преференциална цена за павилиона, 
в което съм съгласен, тогава трябва да го ограничим и в цената на закуските, за 
да има логика. 
(Стефан Сабрутев, от място: Имаме наредба, г-н Мелемов. Ако на търгът се 
достигне до 500 лева, значи има интерес от този обект. Нека да дадем 
минимални цени. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Общинският съвет решава. Прави сте. Каквото решите. 
(Стефан Сабрутев, от място: Няма смисъл ние да вдигаме цената. Вие я 
вдигате изкуствено.) 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Не ние.  
(Стефан Сабрутев, от място: Вие сте я внесъл до нас, както виждам. Не сте 
я внесъл до директора на училището.) 
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ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Уважаеми колеги, продължаваме дискусията. Има ли 
желаещи да вземат отношение? Има ли желаещи да се изкажат? Ако г-н 
Сабрутев не възразява, аз ще направя едно предложение за 200 лева месечна 
цена. 
(Стефан Сабрутев, от място: Възразявам.) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Възразявате ли? Ще подкрепя вашето предложение 
тогава. Моля колеги, има ли желаещи да прекратяваме разискванията? Възразява 
ли някой? Моля общинските съветници, които са съгласни да прекратим 
разискванията, да гласуват. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 24, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: 24 „за“, без „против“ и без „въздържали се“. 
Поименно гласуване, уважаеми колеги, предложението на общинския съветник 
Стефан Сабрутев да отпадне от проекта за решение предлаганата цена от 300 
лева и цената на предоставения обект по чл. 56 да бъде в съответствие с 
тарифите на Общината. Така го формулирахме. 
(Михаил Генчев, от място: Общински обект.) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: В какъв смисъл общински? 
(Михаил Генчев, от място: Този обект е общински.) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Не е общински. 
(Михаил Генчев, от място: Общински е.) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Не е общински. 
(Михаил Генчев, от място: Общински е.  
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Има решение сами да си подпомагат. 
(Михаил Генчев, от място: Обектът е общински …)  
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Сега излиза, че директорите не могат да ги отдават. 
(Михаил Генчев, от място: … който сме го предоставили за управление на 
училището, с наше решение.) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Самият обект не е общински, това исках да ти кажа. 
Теренът е общински. Искам да формулираме коректно и окончателно 
предложението, което ще подложа на гласуване, а то е: да отпадне цената от 300 
лева и да бъде приложени общинските тарифи за определяне на наемната цена, 
тъй като обектът, до колкото разбирам, е собственост на самия наемател на 
площта. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Само и аз да уточня. Тоест, ако училището взема 
парите, те не отиват за децата и затова да намалим, така ли е хипотезата? 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Не, хипотезата е да не натоварваме децата и 
родителите с едни силно завишени цени на закуските. Това е хипотезата. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Ама тогава трябва да вкараме ограничение да не 
продават скъпо. 
(Разисквания в залата, говорят вкупом.) 
(Мариана Цекова, от място: Теренът е общински.) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Теренът е общински и обектът е преместваем, 
собственост на наемателя. Така обикновено се действа там. 
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(Михаил Генчев, от място: Предлагам ви за общински терен да се приложи 
общинската тарифа, която ние сме я приели.) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Ето това гласуваме. Това гласуваме, уважаеми 
колеги. За общинският терен да се приложи общинска тарифа като начална 
тръжна цена на публичния търг. Моля общинските съветници, които са съгласни 
с това предложение, да гласуват. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Много ми е интересно дали ще се намали цената на 
баничките. Било е 300, сега минава на 100, трябва да намали. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Не е било 300 до сега, до колкото разбрах. 
(Мариана Цекова, от място: Било е.) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: А, било е 300? 
(Разисквания в залата.) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Моля, гласуваме. В процедура на гласуване сме. Не 
обърквайте организацията на гласуването. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 11, „ПРОТИВ“ – 13, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: 11 „за“, 13 „против“. Не се приема предложението на 
общинският съветник Стефан Сабрутев. Гласуваме, уважаеми колеги.. 
КОСТАДИН ВАСИЛЕВ: Отрицателен вот. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Отрицателен вот, разбира се. 
КОСТАДИН ВАСИЛЕВ: Това ми изглежда, да ви кажа, малко популистична 
тази идея, която предлагаше г-н Сабрутев. Ще кажа защо. Защото първо тази 
цена е определена от училищното настоятелство. Аз мисля, че е така. Тя сама 
директорката не може да вкара цена, без да я съгласува със самото училищно 
настоятелство. И ние в момента променяме правилата на отдаване под наем на 
самото училище. А колкото до това тези пари как влизат, вие много добре 
знаете, че след като влезнат тези пари в самото училище, те имат някакъв ред, в 
който тези пари се харчат. Не можем ние да налагаме там. И според мен 
въпреки, че е общинска собственост, правилата, които са направили това 
училище, мисля че е нормално ние да ги споделим и да ги уважим. Благодаря. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви, г-н Василев. Г-н Аршински, имате 
думата за отрицателен вот. 
САЛИХ АРШИНСКИ: В продължение на мисълта на г-н Василев. Първо, 
Общинският съвет е гласувал решение, с което е дал права на училищните  
настоятелства да отдават под наем тези терени. На директорите, извинявам се. 
Ако искаме да направим това, което г-н Сабрутев предлага, първо ние трябва да 
си отменим решението. И то да важи за всички училища, защото в момента това 
училище, което и да е то в момента, не е в равнопоставени условия с другите 
училища, които имат право да отдават, с основни минимални стартови цени да 
го нарека. Второто нещо. Теренът е общински, помещението е собственост на 
наемателя. Нали така, г-жо Цекова?  
(Мариана Цекова, от място: Павилион.) 
САЛИХ АРШИНСКИ: Няма никакво значение, павилион. Ние сме в ситуация на 
пазарна икономика, не на регулирана икономика. И при положение, че има търг, 
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на който търг всеки може да наддаде, ако не е поставил някакви минимални 
цени. Питаме, можем ли да го ограничим да продава закуските на някаква 
пределна цена? Ако не можем, каква е логиката да му даваме по-нисък наем, при 
положение, че тези пари отново влизат в училището и те са в полза на децата. 
Благодаря. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря, г-н Аршински. Не абсолютизирайте 
правомощията, които практически ние сме дали на някого, а в последствие ние 
можем да регулираме. Г-н Сабрутев, имате думата. 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Реплика на г-н Аршински относно това, че ние сме дали 
правата и едва ли не не можело да ги променяме. Значи, ако ние сме дали 
правата, тази точка нямаше да е внесена в Общинския съвет. Те щяха да си 
проведат процедура и нямаше да питат нас, всички нас, г-н Аршински. Щом ни 
питат, значи нямат правата. Юридически не могат да проведат процедурата. По 
второто сте прав. Никой не може да го задължи. Аз искам само да кажа нещо. 
Нито познавам човека, нито лобирам той да плаща по-малко, но ние като 
общински съветници сме длъжни да мерим с един аршин. И сега се сещам, че 
когато отдаваме по чл. 56, без значение къде, трябва да имаме еднаква тарифна 
ставка. И може би тези неща трябва да се наложат на директорите и да се кажат, 
че тарифите са такива на Общината, търгът започва от там. Може да стигне и 100 
лева на кв. м. Пазарна икономика, г-н Аршински, нали така? Сега не знам колко 
плащат лафките на Община Смолян, но да не се окаже, че „Lafka“ плаща по-
малко от баничарницата на Шесто основно. 
(Мариана Цекова, от място: А, не.) 
СТЕФАН САБРУТЕВ: А, не, не, нали? 
(Мариана Цекова, от място: Много повече даже.) 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Дано да плащат повече. Аз ще проверя, бъдете сигурна, 
скоро ще ви питам. 
(Мариана Цекова, от място: Да, разбира се, ще ви я дам.) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря, г-н Сабрутев. Още един отрицателен вот 
някой желае ли? По правилника има възможност. Няма. В такъв случай, 
уважаеми колеги, гласуваме основното предложение проект за решение по т. 31. 
Моля общинските съветници, които са съгласни, гласуваме поименно. 
 
Поименно гласуване на проекта за решение по т. 31 от дневния ред: 

1. Ангел Безергянов     – „за“ 
2. Анита Чолакова    – „за“ 
3. Валентин Кюлхански    – „за“ 
4. Валентин Цолов     – „за“ 
5. Данчо Киряков     – отсъства 
6. Димитър Кръстанов    – „за“ 
7. Димитър Николов     – „за“ 
8. Екатерина Гаджева    – „за“ 
9. Елисавета Лободова    – „за“ 



Протокол № 26/29.06.2017 г. 

  

123 

 

10. Ивайло Халваджиев    – „за“ 
11. Иван Пищалов     – „за“ 
12. Илия Томов     – „за“ 
13. Кирил Асенов     – отсъства 
14. Кирил Хаджихристев    – „въздържал се“ 
15. Коста Начев     – отсъства 
16. Костадин Василев     – „за“ 
17. Мариана Сивкова     – „за“ 
18. Мария Семерджиева    – „за“ 
19. Марияна Методиева    – „въздържала се“ 
20. Милен Журналов     – „за“ 
21. Милен Пачелиев     – „за“ 
22. Михаил Генчев     – „против“ 
23. Петър Мирчев     – „за“ 
24. Салих Аршински     – „за“ 
25. Славка Каменова     – отсъства 
26. Стефан Сабрутев     – „против“ 
27. Стоян Иванов     – „за“ 
28. Филип Топов     – отсъства 
29. Юлия Кисьова     – „за“ 

 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Моля, калкулирайте вотовете и обявете резултата. 
(Величка Пелтекова: 20 „за“, 2 „ против“ и 2 „въздържали се“.) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: 20 „за“, 2 „против“, 2 „въздържали се“. Основното 
предложение по проекта за решение по т. 31 е прието. 

 
Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на Кмета на 

Община Смолян – НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ, във връзка с Решение         
№ 178/19.09.2012 г. на Общински съвет Смолян, чл. 289, ал. 2 и чл. 293, ал. 1, т. 1 
от Закона за предучилищното и училищното образование и на основание чл. 14, 
ал. 7 от Закона за общинската собственост, чл.27, ал. 1 от Наредбата за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, чл. 12 от 
Наредба за обектите и елементите на градското обзавеждане по чл. 56 от ЗУТ, за 
рекламните, информационните и монументално-декоративни елементи и за 
рекламната дейност на територията на Община Смолян и чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 
от Закона за местното самоуправление и местната администрация прие   

 
Р Е Ш Е Н И Е 

№ 536 
 

І. Дава съгласие Кмета на община Смолян да открие и проведе публичен 
търг, с тайно наддаване за отдаване под наем на общински терен за поставяне на 
преместваем обект, като елемент от градското обзавеждане за продажба на 
закуски и сладкарски изделия с площ 20 кв.м., по одобрена схема по чл. 56 от 
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ЗУТ от 06.06.2014 г., находящ се в гр. Смолян, бул. „България“ № 22 (южната 
част на ОУ „Иван Вазов“), в поземлен имот с идентификатор 67653.917.617 по 
кадастрална карта на гр. Смолян, одобрена със Заповед РД-18-14/10.05.2005 г. на 
изпълнителния директор на АГКК, образуващ УПИ I – За училище, кв. 1 по ПУП 
на гр. Смолян, актуван с Акт за публична общинска собственост               № 
122/18.12.1998 г . 

II.Определя следните условия на публичния търг с тайно наддаване: 
1. Минималната тръжна цена не може да бъде по-ниска от 300 лева на 
месец, съгласно предложението на директорката на ОУ „Иван Вазов“  - 
Смолян. 

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

III. Упълномощава Кмета на Община Смолян да проведе публичен търг с 
тайно наддаване за отдаване под наем на горецитирания обект, да изготви заповед 
и да сключи договор за наем за срок от 3 години. 

IV. Дава съгласие постъпленията от наема да се предоставят на  ОУ „Иван 
Вазов“, гр.Смолян, като второстепенен  разпоредител с бюджетни средства. 
 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: 32 точка. 
(Михаил Генчев, от място: Отрицателен вот.) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Отрицателен вот, г-н Михаил Генчев. 
МИХАИЛ ГЕНЧЕВ: Драги колеги, искам само да ви кажа, че в момента ние 
гласувахме против това, което сме гласували на времето с приемането на 
Наредбата. Ако така ще подхождаме към общинската собственост и към 
вземането на решения по този проблем, затова се приема наредбата, за да се 
работи по нея. Ние в момента си отменихме собствената наредба и разрешихме 
на някой да определя наеми. Няма такова нещо, колеги. Общинска собственост. 
За общинската собственост важи една и съща наредба. От там нататък всичкото 
е импровизации и някакви интереси.  
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря, г-н Генчев. Ще очакваме от вас 
предложения, аз съм убеден, че можете да ги направите ефективни и достатъчно 
действащи, дееспособни по отношение на промени в Наредбата, защото ние сме 
предоставили така, ограничени вещни права сме предоставили на директорите, 
но тази точка вече мина. 
(Михаил Генчев, от място: Няма да гласуваме наредба, бе.) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: А времето тече еднопосочно и е ресурс, който не се 
обновява. Моля ви. По точка 32. Да гледаме на нещата напред. 
(Разисквания в залата.) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Моля ви, колеги. Ние сме на точка 32 от нашия 
дневен ред.  
 
ПО ТРИДЕСЕТ И ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Отдаване чрез търг, 
на земи – ниви от общинския поземлен фонд на Община Смолян, намиращи 
се в землища на общ. Смолян, на основание чл. 24а, ал. 5 от Закона за 
собствеността и ползването на земеделските земи. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 



Протокол № 26/29.06.2017 г. 

  

125 

 

 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Докладна записка от кмета на общината относно 
отдаване чрез търг, на земи – ниви от общинския поземлен фонд на Община 
Смолян, намиращи се в землища на общ. Смолян, на основание чл. 24а, ал. 5 от 
Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. Г-н кмете, имате 
думата. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Нивите са описани в докладната, няма какво да добавя. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви. Откривам дискусия. Това са няколко 
десетки конкретни земеделски терени за отдаване на ниви. Има ли желаещи да 
се изкажат по този въпрос? Г-н Костадин Василев. Има си хас, тука земеделска 
тема тръгна вече. 
КОСТАДИН ВАСИЛЕВ: Не става въпрос за това, г-н председател. Става въпрос 
за съвсем друго. Молбата, въз основа на която ние правим тази докладна, самият 
Божко Кръстанов иска от нас да ползва тези земи за срок от 5 години, а ние с 
докладната залагаме 10 години. Това правилото ли е? Минималният срок ли е 10 
години или може да обявим 5-годишен срок за отдаване под наем? 
(Мариана Цекова, от място: По програма е и минимума трябва да е 10 години.) 
КОСТАДИН ВАСИЛЕВ: Писал е 5 колегата. Да не му даваме повече години и да 
се окаже, че по средата на годината да се откаже човека от наема.) 
(Мариана Цекова, от място: Не може.) 
(От залата: До 10.) 
(Разисквания в залата.) 
(Мариана Цекова: След това, е задължително на търг, така че мога и аз да ги 
взема да сея картофи.) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Моля ви, колеги. Да спрем с дебата от място. С 
диалога, който се провежда между колегите или между колегите и 
администрацията. Искам само да ви информирам, че нямам родствена връзка с 
въпросното лице, въпреки съвпадение във фамилиите. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Поне не знаете. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Поне не знам, да. Обикновено така се казва. 
Предлагам ви да прекратим разискванията. Не виждам желаещи да се изкажат. 
Моля общинските съветници, които са съгласни да прекратим разискванията, да 
гласуват. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 24, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: 24 „за“, без „против“ и без „въздържали се“. 
Прекратихме разискванията. Колеги, гласуваме поименно.  
 
Поименно гласуване на проекта за решение по т. 32 от дневния ред: 

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

 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Моля, обявете резултата. 
(Величка Пелтекова: 22 „за“, без „ против“, 2 „ въздържали се“.) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: С 22 „за“, без „против“ и 2 „въздържали се“, приехме 
проекта за решение. 
 

Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на Кмета на 
Община Смолян – НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ, на основание чл. 21, ал. 1,   
т. 8 и ал. 2  от Закона за местното самоуправление и местната администрация,       
чл. 19, ал. 1 и чл.24а, ал. 5 от Закона за собствеността и ползването на 
земеделските земи прие 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

№ 537 
 

І. Упълномощава Кмета на Община Смолян да проведе процедура за 
провеждане на публичен търг с тайно наддаване по реда на чл. 66, ал. 1 т. 3 от 
Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 
имущество, за отдаване под наем на земеделски земи - ниви от общински 
поземлен фонд в землището на гр. Смолян, както следва:    
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- Нива с идентификатор № 67653.58.45 с площ 994 кв. м., местност „Опаленика“; 
- Нива с идентификатор № 67653.72.12 с площ 4145 кв. м., местност „Пясъка“. 
- Нива с идентификатор № 67653.135.46 с площ 1958 кв. м., местност 
„Падалото“; 
- Нива с идентификатор № 67653.222.49 с площ 2086 кв. м., местност „Амзово“. 
- Нива с идентификатор № 67653.300.796 с площ 1134 кв. м., местност „Смолян“; 
- Нива с идентификатор № 67653.300.662 с площ 2248 кв. м., местност „Смолян“; 
- Нива с идентификатор № 67653.6.251 с площ 1158 кв. м., местност „Янковото“; 
- Нива с идентификатор № 67653.2.142 с площ 570 кв. м., местност „Блата“; 
- Нива с идентификатор № 67653.2.145 с площ 488 кв. м., местност „Блата“. 

ІІ. Упълномощава Кмета на Община Смолян да сключи договори за 
отдаване, със срок до 10 години със спечелилите търговете. 
 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Уважаеми колеги, г-н кмете, имаме т. 5. Нали по 
предложение на г-н Кирил Хаджхиристев прехвърлихме точка 5, която е 
докладна записка от вас за възмездно придобиване от Община Смолян на 
ограничени вещни права – права на прокарване на отклонения от общи мрежи… 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Ако не се приеме т. 33, трябва да отпадне по принцип, 
чисто логически. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Може и така, но общо взето… 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Ако 33-та не се приеме, то отпада. 
(Стефан Сабрутев, от място: Спазвайте си гласувания дневен ред.) 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Беше разместен още в началото. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Тъй като предложението на г-н Хаджихристев беше 
5-та да отиде преди 33. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Нямам никакви претенции, г-н Сабрутев. Само искам 
да кажа, че ако т. 33 не се приеме, 5-та може да отпадне. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Уважаеми колеги, чисто процедурна промяна. 
(Кирил Хаджихристев, от място: Защото са свързани, затова.) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Да.  
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Но 33-та е точката, която е по-напред. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Точно така. Добре. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Сега да приемем 5-та… 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Точно така.  
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Не, че искам нещо да вкарвам интрига. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: По въздуха, докато дойде предложението на г-н 
Хаджихристев до мен, е претърпяло някаква модулация и сега поставих т. 5 след 
33-та. Уважаеми колеги, докладната записка внасям аз. 
(Стефан Сабрутев, от място: Процедура, г-н председател.) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Искам да изберем… А, по процедура. Г-н Стефан 
Сабрутев. 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Искам да си спазите реда, който е гласуван в началото и 
да предходната точка да мине преди тази. Знам доводите, чух ги, но въпреки 
това искам да си спазваме реда. 
(Михаил Генчев, от място: Няма никаква причина да не вървим по дневния ред 
така, както е.) 
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ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Има известно неразбиране, но така сме го приели – 5-
та преди 33-та. Не сме се разбрали. Добре, колеги. 
 
 
ПО ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Възмездно придобиване от община 
Смолян на ограничени вещни права – права на прокарване на отклонения 
от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през чужди 
имоти за изграждане на линеен обект: „Интегриран воден проект на 
агломерация град Смолян”, ведно с допълнително разработени клонове. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: 5-та точка, преместена, запазване на номерацията, 
във връзка с нейната функционална обвързаност с т 33. Г-н кмете, имате думата 
като вносител. Възмездно придобиване от Община Смолян на ограничени вещни 
права – права на прокарване на отклонения, по отношение на Интегрирания 
воден проект за агломерация Смолян. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Аз не смятам, че трябва да допълвам. Тя беше 
отхвърлена един или два пъти до сега. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Един път. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Един път беше отхвърлена. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Отложена беше. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Отложена, да. С мотив, че няма бюджет, което и за мен 
това не беше толкова логично, но няма значение. Коментирали сме я и 
предлагам ви решение, с което Общинския съвет дава съгласие за възмездно 
придобиване от Община Смолян на ограничени вещни права – права за 
прокарване на отклонения от общите мрежи и съоръжения на техническата 
инфраструктура, през чужди имоти, описани в Приложение № 1 и Приложение 
№ 2, за изграждане на линеен обект: „Интегриран воден проект на агломерация 
гр. Смолян“, ведно с допълнително разработени клонове, при цена на учредено 
право на прокарване в размер на 4 лева на кв. м. Упълномощава кмета след 
заплащане на дължимите суми за право на прокарване, да извърши всички 
правни и фактически действия във връзка с учредяването на същото. Това е 
мероприятие, което трябва да се мине, за да може водния проект на Община 
Смолян, втори цикъл на воден проект да продължи по-нататъшната технология. 
Но пак казвам, тази точка има смисъл само ако бъде приет бизнес плана. И 
затова обърнах внимание на това, защото ако тази точка сега е приета, а 
следващата не е приета, няма смисъл и от двете неща. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви, г-н кмете. Уважаеми колеги, дискусия. 
Г-н Сабрутев, имате думата. 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Уважаеми г-н председателю, уважаеми г-н кмете! 
Дойдохме си на думата. И каква е тази дума?! Във вашите придворни медии, 
които обслужват вашите интереси, след отлагането на точката, тръгна 
информация, че едва ли не опозицията е спряла развитието на воден цикъл-2, 
което сега се оказа, че е лъжа. И вие преди малко го потвърдихте. 
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НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Не е вярно. 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Не ме прекъсвайте! Ако искате, после ще го 
коментираме. Вие в момента потвърдихте, че тогава това, което пуснахте в 
медиите, е една лъжа. Защото ако бизнес плана, който е следваща точка, не е 
приет, това няма смисъл. Вие бизнес  плана не сте го били подготвили и тогава. 
Какво излиза? Че пуснахте по медиите, че ние сме виновни едва ли не за това. А 
това е една чиста лъжа. Това е лъжа, което разпространихте в медиите преди 
месец. Имам един въпрос. Тъй като съграждани мои ме попитаха, дали махала 
Тиболска влиза във воден цикъл-2, дали ще се подмени водопровода и 
канализацията? Ако може на това да отговорите. Предполагам, че има 
достатъчно компетентни хора в залата. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Има кой. Бенефициент на програмата е ВиК. 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Да. Виждам, че управителя е тук. Той най-вероятно е 
запознат с цикъла в детайли и може да каже, защото хората пряко ги интересува. 
Те са тук точно заради това. И ако може да се каже обхвата от къде до къде е 
точно за Тиболска махала, през къде минава водопровода и канализацията. 
Малко повече детайли. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Не се казвам „инженер“. Ако сте забелязали, не съм 
инженер, за разлика от вас. Та да започнем подред. Бизнес планът се оказа, че не 
е приет, което го разбрах последните дни. И той не е приет, защото навремето 
Общински съвет не ми даде мандат да гласувам във Водната асоциация. Това е 
причината да не е приет този бизнес план. Тогава една ваша придворна медия 
писа, че аз съм вдигнал цената на водата в Смолян.  
(Михаил Генчев, от място: Ние нямаме медии.) 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: А, нямате, добре. Извинявайте. Щом нямате, няма. 
Добре. Това не е лъжа, че и двете неща спират изпълнението на водния цикъл. И 
бизнес плана, и правото на учредяване. Но до преди три дена ние не знаехме, че 
бизнес плана не го приемат. И то поради простата причина, че е имало 
техническа грешка в Областна администрация. А това, че аз гласувах „против“ 
тогава, беше решение на Общински съвет, на вас. Това лъжа ли е? Когато ми 
казахте, когато приехте решение да не гласувам във Водната асоциация. Затова 
не е приет. Вие го решихте това. И сега излиза, че аз самоволно не съм гласувал. 
Не е вярно. Това го решава Общинският съвет. Вие тогава не ми разрешихте да 
гласувам, аз се въздържах и затова не е приет бизнес плана. Това е истината. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Уважаеми колеги, дискусията продължава. 
(Стефан Сабрутев, от място: Въпросът, на който не ми отговорихте за 
Тиболска махала.) 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Не съм инженер, така че не отговарям на такива 
въпроси. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Инж. Мариана Цекова за разяснения. 
(Стефан Сабрутев, от място: Има инженери достатъчно, които могат да 
отговорят.) 
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ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Инж. Мариана Цекова за разяснение от името на 
инвеститор експлоатацията, да каже има ли Тиболска участие. 
МАРИАНА ЦЕКОВА: Като член на Експертния съвет, ако позволите. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Добре. Още по-добре.  
МАРИАНА ЦЕКОВА: Захранването на Тиболска махала с вода ще стане от 
бралото, ще стане по дерето, което покрай хотел „Макрелов“ нагоре. Там също 
ще минава и част от канализационните клонове, които ще обират водите, сега 
точно улицата не мога да я кажа, но хората живеят точно там. Защото съвсем 
наскоро бях там по съвсем друг повод. Те ще бъдат захранени от там и 
канализацията ще минава през там и ще се включва в главния колектор. За 
Пепелска също има разработка. Цялото, защото то не може да мине само по едно 
трасе, ще минава от няколко трасета и са няколко план-схеми. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Този въпрос е сериозен, защото и в момента има 
проблеми там с канала и водата. 
МАРИАНА ЦЕКОВА: Знам. С хората от Пепелска онзи ден сме разговаряли, за 
да бъдат обвързани какво трябва да направят те пък специално. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви, инж. Цекова. Г-н Сабрутев, за дуплика. 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Благодаря, г-жо Цекова. Само не разбрахме тази 
реализация по воден цикъл-2 ли ще бъде или Общината ще го финансира? 
МАРИАНА ЦЕКОВА: Воден цикъл-2. 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Благодаря много и от името на нашите съграждани. 
Предполагам, получиха достатъчно разяснение. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Г-н Михаил Генчев активно ми дава знаци, че иска 
думата. Имате я, г-н Генчев.  
МИХАИЛ ГЕНЧЕВ: Уважаеми колеги, до колкото си спомням, когато 
гласувахме въпроса за приемане програмата на ВиК, нещата бяха обвързани с 
цената на водата и тогава бързахме да вземем решение, че ще се кандидатства 
пред КЕВР за вземане на решение за цената на водата. Тогава изобщо пред нас 
не беше споменато, ние щяхме да го имаме предвид, ако беше така, че са 
обвързани програмата на ВиК с водния цикъл. От кога е това обвързване и какво 
значи това обвързване на програмата на ВиК, която се внася в КЕВР за 
определяне цената на водата и обвързването на програмата с водния цикъл? Кой 
го е направил това обвързване? От Министерството ли, от къде е? Да ни се каже 
и да знаем за какво ще гласуваме. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Г-н Генчев, нека това да е следващата точка. Затова 
съм поканил управителя на ВиК ООД. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: От 6 часа стои тука. 
МИХАИЛ ГЕНЧЕВ: Точно това щях да предложа. Да гласуваме конкретно по 
точката, която обсъждаме в момента и да не смесваме двете неща, за сега. После 
сигурно ще се наложи да се смесят. Ако получим съответните обяснения защо се 
налага това нещо, никой от нас няма да е против. Но дайте сега да си гласуваме 
това, което е необходимо за проекта. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Ето това предлагам и аз. 
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МИХАИЛ ГЕНЧЕВ: Да решим правото на преминаване и цените, които 
приемаме, а след това да мислим за другата докладна. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви за това предложение, г-н Генчев. Ако 
няма други желаещи да се изкажат, да отделим правата на преминаване и 
прокарване на съответните съоръжения от проблема с докладната записка, която 
внасям аз, да изберем колега да води, а аз да ви направя съответните разяснения 
и тогава вече ще дадем думата и на управителя на ВиК за пълна конкретика и 
разяснения на всички възникнали въпроси. Има ли други желаещи колеги да се 
изкажат по докладната записка, свързана с отделянето на ресурс от Общината за 
ограничени вещни права – права на преминаване по отклонения на интегрирания 
воден проект? Това, което спряхме до приемането на бюджета. 
(Михаил Генчев, от място: На цена от 4 лева.) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: На цена 4 лева на кв. м. 
(Михаил Генчев, от място: Ние гласуваме фактически цената в момента.) 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Съдът ако я промени после? 
(Михаил Генчев, от място: Нека да я промени.) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Ние нямаме възможност да въздействаме върху 
решението на Съда. Съдът има основание по съответния ред да променя цените. 
Това се получава по много такива линейни инфраструктурни обекти. Има ли 
колеги желаещи да се изкажат? Моля съветниците, които са съгласни да 
прекратим разискванията по т. 5, да гласуват. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 24, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: 24 „за“, без „против“ и „въздържали се“. 
Прекратихме разискванията. Гласуваме т. 5 поименно. 
 
 

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

 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Моля, обявете резултата. 
(Величка Пелтекова: 24 „за“, без „ против“ и „ въздържали се“.) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: 24 „за“, без „против“ и „въздържали се“. Приехме 
основно предложение за решение по т. 5. 

 
 

Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на Кмета на 
Община Смолян – НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ, на основание чл. 21, ал. 1,  
т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 34, ал. 
2 от Закона за общинската собственост, чл. 15 от Наредба № 4 за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и чл. 193, ал. 
1-3 от Закона за устройство на територията прие 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

№ 538 
 

1. Дава съгласие за възмездно придобиване от община Смолян на 
ограничени вещни права - права на прокарване на отклонения от общи мрежи и 
съоръжения на техническата инфраструктура през чужди имоти, описани в 
Приложения № № 1 и 2, за изграждане на линеен обект: „Интегриран воден 
проект на агломерация град Смолян”, ведно с допълнително разработени 
клонове, при цена за учредяване на правата в размер на 4 лв./кв.м. 

2. Упълномощава Кмета на общината след заплащане на дължимите суми 
за право на прокарване да извърши всички правни и фактически действия във 
връзка с учредяване на същото. 
 
(Михаил Генчев, от място: Аз трябваше да кажа, че няма логика да не съм 
„ за“. И няма логика никой от нас да не е „ за“ и да е „ против“.) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Обикновено положителният вот не се обяснява. 
Уважаеми колеги, по т. 33, която се явява последна от нашия дневен ред, 
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докладна записка, която внасям като председател на Общинския съвет, във 
връзка с отмяна на решение на Областния управител по т. нар. представителство 
на Община Смолян пред Асоциацията по ВиК, по съответния бизнес план. Ще 
дам разяснения после. Първо ви моля да направите предложения за избор на 
общински съветник, който да ръководи заседанието докато аз се подготвя да 
докладвам по този въпрос. Моля за предложения за председателстващ днешното 
заседание по т. 33. Г-н Сабрутев? 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Петър Мирчев. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Г-н Мирчев, за честит имен ден, да ръководите 
заседанието. Има ли други предложения, колеги? Има ли други предложения? 
Не виждам. Моля общинските съветници, които са съгласни г-н Петър Мирчев 
да ръководи заседанието докато докладва председателя, да гласуват. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 24, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: 24 „за“, без „против“ и „въздържали се“. Младият ни 
колега Петър Мирчев, на ден Петровден, на 29.06.2017 г., ще ръководи 
заседанието. Заповядайте, г-н Мирчев. 
(Петър Мирчев зае мястото си на временно председателстващ заседанието на 
Общински съвет – Смолян.) 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Моля да се документира от медиите. 
 
 
ПО ТРИДЕСЕТ И ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Отмяна на Решение 
№ 272/20.10.2016 г., с което Общински съвет – Смолян е определил 
позицията на Община Смолян при участието й в извънредно заседание на 
Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособена територия Смолян. 
ДОКЛАДВА: инж. Димитър Кръстанов – Председател на Общинския съвет 

 
ПЕТЪР МИРЧЕВ: Уважаеми г-н кмет, уважаеми г-н председател, колеги, гости! 
Пристъпваме към разглеждане на последната точка от дневния ред, а именно 
точка 33. Тъй като докладчик по нея е Председателя на Общинския съвет – г-н 
Кръстанов, давам думата на него за повече допълнения. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Уважаеми колеги, известно е, че в последния момент 
ви беше раздадена докладната записка, която внасям в днешното заседание. Това 
е по изключение, заради спешността и неизбежността на този въпрос, който 
възникна за мен преди няколко часа, преди заседанието на Общинския съвет. 
Всъщност тази сутрин аз направих необходимите консултации, за да разбера 
дали наистина този въпрос е от изключителна важност или просто е възникнала 
някакъв инцидент, за да бъде толкова спешно. Все пак искам да отбележа 
няколко неща. Първо. Имал съм честта да бъда председател на Асоциация по 
ВиК като областен управител на Смолянска област, в първите години на 
укрепване на дейността на Асоциацията и в стремежа да се привличат ресурси от 
центъра, за да се развива като цяло тази изключително важна инфраструктурна 
мрежа за всеки регион, в това число за нашия регион. От друга страна, с 
контактите, които все още имам в министерства и централни ведомства, аз се 
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убедих категорично, за да бъда толкова настоятелен, в неизбежността и 
изключителната необходимост от това, за което става дума тук. Принципно, 
областният управител ни е отменил Решение № 272 от 20 октомври 2016 година, 
по процедурни съображения, които са конкретно описани в докладната записка. 
Но не е важно толкова самия факт на отмяната на решението и юридическите 
основания да подготвя и да внеса тази докладна записка, а самия факт, че ние 
тогава, в това число и пое настояване, не упълномощихме кмета да ни 
представлява пред Асоциацията, за да защити интересите и позициите на 
Община Смолян. Основната причина да го направя тогава, и тогава и сега 
казвам, че беше обстоятелството, че никой от ВиК не се яви да даде конкретно 
разяснение по елементите на бизнес плана. Тука отделни колеги взеха 
отношение, представиха бизнес плана, защитиха неговата неотложност и 
неизбежност и изключителна значимост, но така или иначе управителя беше в 
чужбина и друг не се яви да ни разясни и да отговори на въпросите. Основен 
аргумент, който тогава използвахме беше, че се говореше за увеличение цената 
на водата в нашата община и в частност в нашия град. Сега, при тези условия, с 
изключителната настойчивост на Програма „Джаспърс“ и на ръководещите от 
Световната банка заемния ресурс, за това че без бизнес план няма да можем да 
кандидатстваме въобще за реализация на този крупен инфраструктурен въпрос 
за Смолян, стои въпроса за цената на водата. За да напиша тази докладна, от 
решаващо значение беше фактът, че за над 75 % от населението на Община 
Смолян цената на водата при тези условия, при този бизнес план се намалява от 
1,40 на 1,20. Но тези въпроси можете да ги зададете като числа и на 
присъстващия инж. Николов, който е управител на търговското дружество с 
държавно участие. Което практически е оператор на целия Смолянски регион. 
Така че като ви призовавам да подкрепите тази докладна записка, ние решаваме 
два много големи проблема. Ние решаваме големия проблем, големия спор, 
който на един етап се превърна в политически – Пречи ли? Кой пречи? Кой не си 
е свършил работата? Защо Смолян няма още реализиран воден цикъл втори етап, 
казвам го така, както е придобил гражданственост. И цената на водата за около 
75-78 % от населението на община Смолян при тези условия, когато Комисията 
за енергийно и водно регулиране може да върне нещата в изходна позиция. И 
вместо сега да ползваме по-ниската цена голяма част от населението на 
общината, да се окажем в ситуация, в която ще има по-висока цена. Аз 
приключвам до тук. Готов съм да отговоря на вашите въпроси и едновременно с 
това ви уверявам, че тук на наше разположение е управителя на търговското 
дружество, който също изяви желание да даде разяснения от всякакъв характер, 
с оглед на това ситуацията да бъде максимално конкретно и категорично 
изяснена, за да вземем точно правилно решение. Аз се чувствам задължен и по 
двата аргумента да подкрепя възможността да имаме крупен инфраструктурен 
проект, независимо кой, къде и как този ресурс влиза в Смолян. Ние сме хората, 
които слагаме един категоричен ускорител на този процес и с въпроса, който 



Протокол № 26/29.06.2017 г. 

  

135 

 

решихме преди малко, и с този въпрос, който се надявам, че ще решим 
позитивно. Благодаря. Готов съм на ваше разположение за въпроси. 
ПЕТЪР МИРЧЕВ: Откривам дискусия. Който от вас има въпроси, становища, 
мнения, може да ги изкаже. Преди това, ако ми разрешите, наистина г-н Мариян 
Николов вече повече от 6 часа стои и чака, с ваше съгласие, аз предлагам да му 
дадем първо на него думата да разясни за какво става въпрос. И към него, както 
и към г-н Кръстанов, ако имате конкретни въпроси, сме готови да ги изслушаме. 
Г-н Николов, заповядайте. 
МАРИЯН НИКОЛОВ – управител на „ ВиК“ ЕООД – Смолян: Уважаеми г-н 
председател, уважаеми г-н кмете, уважаеми дами и господа общински 
съветници, гости и съграждани! Г-н Кръстанов беше пределно изчерпателен 
какво трябва да се направи, за да може ВиК – Смолян да кандидатства за 
отпускане на безвъзмездна финансова помощ в размер на около 60 милиона, със 
съфинансиране от около 10 %. Влизането на този проект, Интегрирания воден 
проект за агломерация Смолян, беше по указания на КЕВР. КЕВР поставиха 
въпроса на среща пред МОСВ, че след като има работен проект и се знаят 
параметрите на работния проект, ако сега не го включим в бизнес плана, 
следващите пет години не можем да променяме бизнес плана. Защото ние имаме 
такова инвестиционно намерение и му знаем параметрите. Няма да има 
основание за промяна на бизнес плана. Затова бизнес плана беше преработен, 
внесен в КЕВР и утвърден. От един месец, значи от 1 май, са новите цени в сила, 
като за Смолян, за града, водата от 1,40 лв. стана 1,26 лв. Говоря за цени без 
ДДС и само доставка на вода. А за там, където беше по гравитачен път водата, от 
0,99 лв. стана на 1,26 лв. и това е във връзка със Закона за регулиране на ВиК 
услугите, който казва, че в новия бизнес план за регулаторния период от 2017 – 
2021 година на територията на една област, на територията на един оператор ще 
има една цена на водата. Това доведе до намаляне цената на водата в определени 
райони, а на други увеличение. За община Смолян, над 77 % цената на водата 
намаля. Това е, което искам да кажа. Ако има някакви въпроси относно бизнес 
плана допълнително, готов съм да отговоря. Мога да ви кажа параметрите на 
инвестициите. Примерно за следващите пет години са в размер на почти 11 
милиона, при положение, че с договора на Асоциацията за 15 години сме 
подписали 11 200 000 лв. Това е благодарение на съфинансирането на втория 
воден цикъл, който ще е в рамките на 6 милиона, благодарение на което ще 
постъпят и влезнат в общината 60 милиона инвестиции.  
ПЕТЪР МИРЧЕВ:  Колеги, чухте мнението на г-н Николов. 
МАРИЯН НИКОЛОВ: Това е нещо, което е по-различно от това, което е било 
тогава, когато сте го обсъждали. 
(Михаил Генчев, от място: А, това трябваше да чуем.) 
ПЕТЪР МИРЧЕВ: Ако имате въпроси, заповядайте. Г-н Сабрутев, заповядайте. 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Уважаеми г-н председателю, уважаеми г-н Николов, 
уважаеми г-н кмете, колеги! Значи няма спор, че водния цикъл е важен за града, 
за всички нас. Никой от тази зала съм сигурен, че не е „против“ това. Аз искам 
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обаче малко да изчистим една фактология, защото се насажда у нашите 
съграждани едно мнение, че някои хора едва ли не саботират такова нещо. Мога 
да ви уверя, че няма такова нещо. И във връзка с тази фактология, искам да 
попитам г-н Николов каква е цената на водата към момента, към днешна дата, 
която плащаме? 
МАРИЯН НИКОЛОВ: Към днешна дата цената на водата за Смолян е 1,26 лв. 
без ДДС. Това е цена за доставка на вода от 1 май. 
СТЕФАН САБРУТЕВ: От 1 май, добре. Това е добре. Вие преди малко 
споменахте, че това събиране в КЕВР. Кога се е случило всъщност и кога се е 
изяснило, че бизнес плана трябва да се промени? 
(Михаил Генчев, от място: Преди нашата сесия или след нашата сесия?) 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Не, като дата. Вие казахте в началото на май. Това вярно 
ли е? Дата нещо можете ли да кажете? 
МАРИЯН НИКОЛОВ: От 1 май са новите цени. 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Новите цени, които явно са разглеждани от КЕВР по-
рано, за да са валидни от 1 май. 
МАРИЯН НИКОЛОВ: Да.  
СТЕФАН САБРУТЕВ: В кой момент вие разбрахте, че този бизнес план трябва 
да се промени, не може да бъде стария? 
МАРИЯН НИКОЛОВ: В какъв смисъл трябва да се промени? 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Вие от нас искате сега да отменим едно решение, в 
което… 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Може ли да се опитам нещо да добавя, да разясня? От 1 
май те смятаха, че действа новия бизнес план. Но сега се оказа преди три дена, 
че заради това, че не съм гласувал, той не е приет. Това е проблемът. Иначе 
новия бизнес план, въпреки моето негласуване, тогава поради техническа 
грешка, решиха, че е приет и без Община Смолян. Сега стана ясно обаче, че без 
Община Смолян не е приет. И затова цените са от 1 май, защото сега стана ясно, 
че без Община Смолян не може да се приеме. Всички други девет общини са 
гласували, но процентите на Община Смолян са повече. Този проблем 
създадохме го ние, но в КЕВР, в Министерството не са видели и приели, че има 
нов план, а се оказва, че няма. 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Добре, г-н Мелемов. Към вас тогава един въпрос. Просто 
за протокола. Вие как гласувахте на въпросното събрание? 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Не съм гласувал.  
СТЕФАН САБРУТЕВ: Само сте присъствали? 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Да. 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Подписахте ли протокола там? 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: По другите точки там каквито има други точки, но 
затова не съм гласувал естествено. Може ли да не ми дадете мандат и аз да не 
уважа Общинския съвет?  
СТЕФАН САБРУТЕВ: Това беше обявено в медиите шест месеца. Вие сега ли го 
забелязахте, че на вас са ви подменили гласа?„ 
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НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Това не е наш проблем. Аз не съм гласувал, те си  
правят протокола Асоциацията и го пускат към София. И защо се решили, че и 
без нашите проценти минава, това вече не е наш проблем. Но истината е, че аз 
никога не мога да си представя, че няма да уважа мнението на Общинския съвет 
и вие сте решили да не гласувам и аз ще гласувам. Абсурд!  
СТЕФАН САБРУТЕВ: Значи от това, което чувам до тука, излиза, че към 
днешна дата да нямаме „зелена светлина“ на водния цикъл, проблемът е във 
вашето гласуване или в протокола на областния управител, а не в опозицията на 
Общинския съвет. Тука е проблема. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Не, не. Примерно сега не приемате това, от 1 май се 
връщат старите цени и край. 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Ние ще говорим дали ще се приеме след малко. Въпросът 
е, че тука проблемът не е бил изобщо на Общинския съвет. Дори да бяхме 
гласували предходната точка преди месец там или 40 дена, проблемът е бил от 
вас. Вие сте от една партия управляващи, г-н областния управител, вие се 
събирате там, подписвате си, какво правите – не знам. В крайна сметка вие сте 
забъркали тази каша. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Как така ние сме я забъркали? 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Моля ви се да се доизкажа.  
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Забърка я, че не ми дадохте мандат. 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Какъв мандат да ви дадем? 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Да гласувам. 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Кой се изправи тука 2016 година, когато гласувахме, да 
каже, че водата ще се намаля? Никой не каза. Ние мислехме, че ще бъде 
увеличена. Именно затова сме били против. Ние не ви разрешихме да гласувате 
за вдигане цената за нашите съграждани. Моля ви се. Ще намерим записа, както 
вие ги търсите. Аз ще ви го намеря, за да разберем. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Преди малко се разбрахме за 100 лева, а вие питате 
толкова неща, тогава не сте питали. Ние знаем, че имате уникални експертизи. 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Ние питахме, ама вие казахте, че ще се увеличава. Така 
искали от Европейския съюз. Нещо в тази връзка беше изказването. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Вие имате уникална експертиза – и по финанси, и по 
всичко разбирате. 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Имам, учил съм се. Имам достатъчно опит. Така. Имам 
питане към вносителя на точката. 
ПЕТЪР МИРЧЕВ: Заповядайте. 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Г-н Кръстанов, тука ще зачета какво сте написали, ако 
може малко да разясните. 
ПЕТЪР МИРЧЕВ: Докладчикът е тука. 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Да. „Уважаеми госпожи и господа общински съветници, 
с  Решение № 272, взето на заседанието, състояло се на 20.10.2016 година 
Общинският съвет – Смолян не даде мандат на кмета на Община Смолян да 
гласува „за“ съгласуване на Бизнес план 2017-2021г. на „В и К“ ЕООД Смолян. 
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Със същото решение Съветът не упълномощи инж. Мариана Цекова …“ и така. 
Не мога да разбера връзката всъщност „ВиК“ – Смолян и Водната асоциация, 
защото по-надолу ще трябва да упълномощим г-н кмета или г-жа Цекова 
упълномощаваме, да гласува в Асоциацията, пък всъщност бизнес проекта е на 
ВиК. Ако може, да ми разясните, или пък г-н Николов, че са много преплетени 
ВиК асоциация, преплетени са с „ВиК“ ЕООД, и в крайна сметка не мога да 
разберем бизнес плана на ВиК асоциацията ли е или на „ВиК“ ЕООД? Ако може 
малко разяснение да внесете. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Бизнес планът, уважаеми г-н Сабрутев, е на „ВиК“ 
ЕООД. И той се защитава пред Асоциацията, ръководител на която е Областния 
управител на Смолян по един Закон за водите, който по някога звучи много 
абстрактно, но е такъв закон и такива са правилата. Ние не упълномощихме нито 
кмета, нито Цекова. Това съм искал да кажа, защото в решението като го видите 
после, ще видите, че упълномощаваме Цекова като заместник-представител. По 
отношение на бизнес плана, аз бях човека, както казах и одеве, който 
категорично отказа да вземе позитивно, положително отношение без 
представител на ВиК да ни разясни какви са финансово-икономическите 
параметри. Вие го казахте, по отношение на цената на водата и т. н. Но 
процедурата в момента е свързана с две неща: че бизнес плана е такъв, че намаля 
водата за 78 % от нашето население, и второ, че той е основно изискуемо 
условие, за да кандидатства ВиК пред „Джаспърс“, с участие на Световната 
банка, по този проект. Точно така стоят нещата и за мен са пределно ясни. От 
гледна точка на нашия ангажимент.  Разбирам вашият гняв и вашето така 
възмущение. И аз го имам. Защото ние в момента „вадим кестени от огъня“. 
Кестени, които може да протегнем ръка и да кажем „абе, това не е наша работа, 
имало е кой да ги извади“. Но аз ви уверявам, че в момента освен нас няма кой 
да ги извади. Това е проблемът. 
(Реплика на Михаил Генчев, от място: /не се чува/) 
ПЕТЪР МИРЧЕВ: Г-н Генчев! Г-н Кръстанов отговаря на г-н Сабрутев. Ако 
имате желание да се изкажете, след малко. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: И вашата, и нашата отговорност тука, на всички 
колеги тука ни дават основание, да проявим висша политическа воля и съвест, за 
да го направим от гледна точка на нашите ангажименти пред избирателите и 
пред най-големия, както тук съм написал, инфраструктурен проект на Община 
Смолян през последните години.„ 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Както казах в самото изказване в началото, мисля, че 
никой не е против от колегите за да стартира водния цикъл. Исках 
фактологически да покажем в кой е била вината, а не да хвърлят тука 
придворните медии разни статийки, които показват едва ли не опозицията в 
местния парламент как е провалила водния цикъл и така нататък, и се говори по 
кръчми и по кафененца, че едва ли не ние сме виновни, защото към мен са 
задавани достатъчно въпроси. Едно стана ясно до тука, за което много 
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благодаря, че вина опозицията няма. Първо. Още 2016 година г-н кмета е спал, 
когато е бил на заседанието, може би са се черпили по това време, не знам… 
(От залата: Ееее…) 
ПЕТЪР МИРЧЕВ: Г-н Сабрутев, моля ви. 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Аз да довърша само. В крайна сметка ти да бъдеш на 
едно заседание и да не разбереш как си гласувал.  
ПЕТЪР МИРЧЕВ: Г-н кмета обясни защо така е действал и как така е действал. 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Той е действал така и вината е изцяло в администрацията 
– общинска, областна, но не и в Общинския съвет, не в нашите решения. Затова 
аз държа от тази трибуна да заявя, и поне малкото останали журналисти, които 
пишат реално и не променят истината, да отбележа, че вината за това, че досега 
нямаме внесен проект или имаме някакви спънки относно воден цикъл-2 на град 
Смолян, е изцяло на управляващите. Било то в Областна администрация, било 
във „ВиК“, било в Общински съвет. Те са от една партия. Благодаря. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря, г-н Сабрутев. Само да кажа това. Ако 
беше много лесно, нямаше да се падне на нас, щеше да се падне на някой друг. 
Г-н Генчев, имате думата. Оп, извинявам се. 
ПЕТЪР МИРЧЕВ: Г-н Генчев, заповядайте. 
МИХАИЛ ГЕНЧЕВ: Имам само един въпрос.  
ПЕТЪР МИРЧЕВ: Към кой? Г-н Николов? 
МИХАИЛ ГЕНЧЕВ: Понеже избяга кмета. 
(Мариана Цекова, от място: Тука е.) 
(Бел. на прот. Г-н Николай Мелемов е в залата и разговаря с присъстващи 
граждани на заседанието.) 
МИХАИЛ ГЕНЧЕВ: Дойде ли? Добре. Въпросът ми е: От кога, с какъв 
нормативен документ се обвърза програмата на ВиК с водния цикъл? Кога и с 
какъв документ се обвързва? Кажете ми. Защото към нас се подхвърлят, значи 
ние неправилно сме гласували кмета да гласува с „не“ там. Когато разглеждаме 
вашия план тука в Общинския съвет, ние е бяхме информирани, че разглеждаме 
този план във връзка с вашето кандидатстване пред КЕВР за определяне на 
цените. Дали са намаляни или не, нас това не ни интересува. Но ние тогава 
гласувахме. Първо. И второ. Тогава помолихме кмета да се изяснят и затова сте 
тука вие, някакви показатели. На нас ни се казваше гласувайте един бизнес 
проект, по който ние нямаме абсолютно никаква информация какво 
представлява този проект и каква е целта на този проект. Но за мен е важно, за 
да не се хвърля към нас, че сме гласували тогава „не“. Кога се обвърза вашия 
план на ВиК с реализирането на пълния воден цикъл? За да може да 
коментираме. И още един въпрос имам, кмете. Какво наложи толкова експертно, 
едва ли не след започване на заседанието на Общинския съвет, да се внася 
докладна записка за прегласуване на отменено от областния управител решение 
на Общинския съвет? 
ПЕТЪР МИРЧЕВ: Г-н Николов, заповядайте. 
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МАРИЯН НИКОЛОВ: Аз искам малко разяснение да внеса относно бизнес 
плана и съгласуването с ВиК асоциацията. Законът за водите казва, че 
операторът изготвя бизнес план, който съгласува с Асоциацията и го внася в 
КЕВР за разглеждане. Съгласува в инвестиционната част. Никога не е ставало 
въпрос тука за съгласуване на цени. И ако сте разглеждали бизнес плана, вие 
трябва да сте го разглеждали в цялост, защото той беше изпратен на диск мисля 
до Общинския съвет тогава, от Асоциацията. Защото аз съм предоставил на 
Асоциацията и на хартиен, и на магнитен носител, за да може да се разпрати до 
всички общински съвети, за да могат да го разгледат и да вземат решение по 
какъв начин да гласуват кметовете на общини. Така че и тогава, когато сте 
разглеждали, и сега, цената на водата беше по-ниска, за Смолян специално. Не 
говоря за другите населени места. За Смолян цената на водата винаги, в новия 
бизнес план беше по-ниска, от колкото е била до момента на внасяне на бизнес 
плана. Аз това се опитвах няколко пъти чрез медиите да го кажа, но не знам 
защо медиите писаха други неща. Пишеха, че цената на водата се увеличава, че 
сме с най-скъпата вода. Нямам последната информация, в КЕВР не е качена. От 
миналата година искам да ви кажа, че в 18 от областите е по-висока цената на 
водата, отколкото в Смолян. Говоря за предните цени на водата. Януари месец е 
вкаран в бизнес плана инегрирания воден цикъл. Но това, направихме всичко 
възможно, да не промени цената на водата. Цената на водата остава по-ниска. 
Начините на финансиране и със собствени средства, и със заемен капитал бяха 
така структурирани, че цената на водата да не мръдне. Това, което бяхме 
предложили от първия бизнес план, когато сте го разглеждали тука, и сегашния. 
Даже е с 2 стотинки по-ниска. Това е по този въпрос. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Конкретният въпрос беше кога… 
МАРИЯН НИКОЛОВ: Казах януари месец. Аз казах януари месец. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Кога стана ясно, че бизнес плана пречи за участие в 
проекта? Това беше същностния момент, нали така г-н Генчев? 
МАРИЯН НИКОЛОВ: До вчера аз знаех, че имам утвърден бизнес план и 
утвърдени цени от КЕВР. Приет бизнес план от КЕВР и утвърдени цени и 
съгласуван с асоциацията. Вчера след като разбрах, аз тръгнах да говоря с вас, с 
политическите сили, за да обясня какво е положението и че при това положение 
ако вие не гласувате и не съгласувате бизнес плана, следват мерки от КЕВР, 
който най-вероятно ще отмени бизнес плана и трябва да връщаме и старите 
цени. Не говоря и за другото, че няма как и да кандидатстваме, защото това е 
необходимо условие, за да може да кандидатстваме пред Управляващия орган по 
ОПОС, да попълваме апликационната форма. Няма да отговаряме на критериите.  
ПЕТЪР МИРЧЕВ: Г-н Генчев, заповядайте. 
МИХАИЛ ГЕНЧЕВ: Аз искам да благодаря на г-н Николов, защото почнаха да 
се изясняват нещата. Ние в момента когато сме приемали това решение, което 
днес ни се връща от областния управител, тия неща изобщо не са били ясни. Не 
са били ясни и на вносителя тогава. Защото ние сме гласували решението 
ноември месец 2016 година, а обвързването на проекта, на програмата на ВиК, 
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вие го казахте, моля ви се, обвързването на проекта по водния цикъл с 
програмата на ВиК става януари месец. И от нас никой не е искал санкция 
тогава. 
МАРИЯН НИКОЛОВ: Ще ви дам разяснения. Когато е поискана от вас 
санкцията, от Асоциацията, от всички общини, когато поискахме, на нас ни беше 
нужно съгласувателното писмо. Ние не можехме да внесем бизнес плана в 
КЕВР, ако нямаме това писмо. След като го получихме, така внасяме бизнес 
плана. Планът ни беше върнат от КЕВР, бизнес плана, за доработка, за да се 
включат тези неща. Ние пак нямаше да можем да внесем бизнес плана. 
МИХАИЛ ГЕНЧЕВ: Благодаря ви. Изясняват се нещата. Ние нямаме никаква 
вина ноември месец 2016 година като общински съветници някой да се 
оправдава с нас, че сме взели едно такова решение тогава. И сега кажете къде е 
заровено онова там, дявол ли е, какво е, и ни кажете за какво искате да гласуваме 
в момента. Кажете ни, че искате да ви утвърдим плана.. 
МАРИЯН НИКОЛОВ: Да. Затова съм тук. Аз не търся вина от никой. Просто 
искам да ми бъде съгласуван бизнес плана на „ВиК“ – Смолян, за да може да 
работим нормално. 
МИХАИЛ ГЕНЧЕВ: Хубаво, кажете ни го тука като нормални хора, като 
съветници… 
МАРИЯН НИКОЛОВ: Ето, казвам ви го. 
МИХАИЛ ГЕНЧЕВ: … за да разберем за какво става въпрос, а не да си 
прехвърляме топката…  
МАРИЯН НИКОЛОВ: Аз не прехвърлям на никой топката. 
МИХАИЛ ГЕНЧЕВ: „ … вие тогава гласувахте, ние тогава гласувахме“. Значи 
някой, не Общинският съвет – Смолян, а някой по онази другата 
административната верига е направил грешка и пропуски. И да не се вменява 
вина на Общинския съвет. 
МАРИЯН НИКОЛОВ: Г-н Генчев, аз не съм политическо лице и не се 
занимавам с политика. 
ПЕТЪР МИРЧЕВ: Г-н Хаджихристев, заповядайте. 
КИРИЛ ХАДЖИХРИСТЕВ: На всички стана ясно при разглеждането на тази 
точка, че не КРОС и БСП са спрели водния цикъл. И като слушам хронологията 
на събитията, имам чувството, че някой трябва да го разследва Прокуратурата. И 
сега в момента с решение на колективен орган, просто трябва да го измием този 
човек. Само че не се казва кой. Не може този план да е минал през КЕВР, през 
Министерство на регионално развитие, и два дена преди да се внесе пак 
докладната за водния цикъл, да се каже, че не може без него. Така че това е. За 
мен тука е кучето заровено. Някой трябва да отнесе парсата, обаче по-добре ние 
да го измием. 
ПЕТЪР МИРЧЕВ: Г-жо Гаджева, заповядайте. 
ЕКАТЕРИНА ГАДЖЕВА: Уважаеми г-н председател, аз имам чувството, че съм 
абонирана за тази точка, за водния цикъл, защото за трети пореден път ставам да 
вземам отношение по нея и даже рискувам да се повтарям, имам чувството. 
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Значи никой не търси вина, някой се самосезира за вина. Говорихме на един 
предишен мандат, преди да бъде ясна тази докладна, за забавянето на 
отчуждаването на вещните права, което всъщност има след себе си, извън 
санкцията, още допълнителна работа. От тук нататък на този етап дадохме 
отрицателен мандат на кмета и видяхте последствията. Дано не връщаме пари за 
водата от май до сега. Защото лично според мен, е прието в нарушение. Надявам 
се да не се наложи да връщаме по 20 стотинки от тогава. Според мен трябва да 
спрем най-накрая тази дискусия по този значим проект и наистина, ако сега се 
търси виновен и против, ще има вина. В противен случай трябва да вървим 
напред в позиция да се случат нещата. Никой не обвинява никой. Някой се 
самосезира в обвинение. Да, лично аз съм казвала миналия път, когато е 
гласувано, за отменяне на т. 5, която стана точка 32. Сега в момента за тази 
точка, за КЕВР, към онзи момент дадохме отрицателен мандат на кмета. 
Очевидно без да сме имали необходимото разяснение. Тогава двама наши 
общински съветници, на целия Общински съвет, направиха изказвания. Това са 
Стоян Иванов и Анита Чолакова. В резултат на което, вместо да ги изслушаме, 
си спомням коментари от типа „не се правете на експерти“ и в последствие се 
търсеше конфликт на интереси. Не е вярно, че нямаме достатъчно информация. 
Информация е имало, решението е било взето информирано. Сега работим при 
нови условия, свързани с изискванията на управляващия орган. Но ако 
продължаваме в този вариант да търсим кой е виновен и защо е виновен, тези 
хора пак ще ни питат следващия път защо нямаме воден цикъл. Благодаря. 
ПЕТЪР МИРЧЕВ: Колеги, други изказвания? Давам думата на вносителя. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Уважаеми колеги, Екатерина Гаджева въобще не се 
концентрира леко да чуе изказването на г-н Хаджихристев. Тука не става въпрос 
за вина. Става въпрос, че някой яко е объркал кашата и се налага ние сега да 
поправяме нещата. Затова става дума. Искам да ви уверя, че като добре 
информиран човек, съм направил съответните справки и пределно ясно знам, 
съм убеден, и съм уверен, че съставянето на съответните проблемни документи 
не може да бъде изтрито от нашето решение, което ще вземем тази вечер. 
Категорично. Нашето решение отприщва, отваря, ускорява изграждането, 
процедурите по финансиране и изграждане на Интегриран воден проект на 
агломерация Смолян. Дава основание, повтарям го още един път, на ВиК да 
кандидатства пред КЕВР и отваря пътя на новите цени, които фактически са в 
сила. Тоест проблемът, който обсъждаме, наистина има втори, трети пласт. Но 
най-горният пласт е високата ни отговорност. И аз затуй казах, висш пилотаж 
политическа воля и съвест в такъв момент. И това може да стане с общите 
усилия, иначе няма как да се случи. Благодаря ви. 
ПЕТЪР МИРЧЕВ: Някой друг за изказване, мнение, становище? Г-н Генчев, ако 
имате конкретни въпроси… 
(Михаил Генчев, от място: Не се бъзикайте, защото става ../не се чува/.) 
(Мариана Сивкова, от място: Не се бъзикаме, обаче това е нещо безкрайно. Ако 
човек иска да си даде волята, ще си я даде.) 
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МИХАИЛ ГЕНЧЕВ: Уважаеми колеги, на мен хич не ми се иска да поемаме 
колективна отговорност заради някакви неколективни решения и грешки. Но 
това, което каза г-н Кръстанов. Ако някой беше се изправил и беше ни го казал в 
началото на заседанието, нямаше да има тия диалози. Просто по човешки 
трябваше да се каже, че е допусната грешка и че ние, Общинският съвет, може 
да коригираме тази грешка. А не миналия път, средства за масова информация, в 
началото на обсъждането, когато се предлагаше от кмета да се обединяват двете 
точки, да се казва, че някой е виновен за онази грешка, която е направена от 
някоя администрация. Тука става въпрос, че ние тука днес с нашето решение ще 
поемем колективна отговорност за грешка на някаква администрация. Не казвам 
общинската, казвам някаква. Така че дайте това, което вече ни се каза, и да ни се 
каже така, както трябва, и да преминем към гласуване. А вие не винаги се 
обаждайте, защото тука става въпрос за нещо… 
ПЕТЪР МИРЧЕВ: Г-н Генчев, моля да се въздържате. Колеги, след така 
направените разяснения от страна на вносителя на докладната и на г-н Николов, 
аз мисля, че всеки от нас има вече достатъчно информация и е наясно за какво 
става въпрос. Моето предложение е, ако няма някой друг, който желае да се 
изкаже, да прекратим разискванията. Има ли други предложения? Не виждам 
такива. Моля, уважаеми съветници, който е съгласен за прекратяване на 
разискванията по тази точка, да гласува с вдигане на ръка. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 24, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 
ПЕТЪР МИРЧЕВ: С 24 „за“, прекратихме разискванията по тази точка. 
Преминаваме към гласуване на предложението за решение. Поименно гласуване. 
 
 
Поименно гласуване на проекта за решение по т. 33 от дневния ред: 

1. Ангел Безергянов     – „за“ 
2. Анита Чолакова    – „за“ 
3. Валентин Кюлхански    – „за“ 
4. Валентин Цолов     – „за“ 
5. Данчо Киряков     – отсъства 
6. Димитър Кръстанов    – „за“ 
7. Димитър Николов     – „за“ 
8. Екатерина Гаджева    – „за“ 
9. Елисавета Лободова    – „за“ 
10. Ивайло Халваджиев    – „за“ 
11. Иван Пищалов     – „за“ 
12. Илия Томов     – „за“ 
13. Кирил Асенов     – отсъства 
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     – „въздържал се“ 
23. Петър Мирчев     – „за“ 
24. Салих Аршински     – „за“ 
25. Славка Каменова     – отсъства 
26. Стефан Сабрутев     – „за“ 
27. Стоян Иванов     – „за“ 
28. Филип Топов     – отсъства 
29. Юлия Кисьова     – „за“ 

 
ПЕТЪР МИРЧЕВ: Моля да изчислите така постъпилите гласове. 
(Величка Пелтекова: 22 „за“, 2 „ въздържали се“, „ против“ няма.) 
ПЕТЪР МИРЧЕВ: С 22 „за“, 2 „въздържали се“, „ против“ няма, се приема 
решението по тази точка.  

 
Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на 

Председателя на Общински съвет – Смолян – ДИМИТЪР ЙОВЧЕВ 
КРЪСТАНОВ, на основание чл. 45, ал. 9, предл. 1-во, чл. 21, ал. 1, т. 8, т. 12 и  
ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,  чл. 198е, 
ал. 3 и ал. 5 от Закона за водите, и чл. 6.4 от Договора за стопанисване, 
поддържане и експлоатация на В и К системите и съоръженията и предоставяне 
на водоснабдителни и канализационни услуги прие 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

№ 539 
 

1. ОТМЕНЯ Решение № 272, взето на заседанието на Общински съвет – 
Смолян, състояло се на 20.10.2016 г., с което е определена позицията на Община 
Смолян при участието й в извънредно заседание на Общото събрание на 
Асоциацията по В и К на обособена територия Смолян, насрочено и проведено 
на същата дата. 

2. Дава мандат на Кмета на Община Смолян, в качеството му на 
представител на Общината в Асоциацията, за представяне на позицията на 
Общината, да гласува „за“ съгласуване на Бизнес план 2017-2021 г. на „В и К“ 
ЕООД гр. Смолян. 

 
3. Дава мандат на Кмета на Община Смолян, в качеството му на 

представител на Общината в Асоциацията, за представяне на позицията на 
Общината при поставяне на допълнителни въпроси на заседанието и обсъждане 
на бюджет за 2017 г. на Асоциацията, да приема същите за информация. 

4. Упълномощава инж. Мариана Александрова Цекова с правата по т. 2, 3 
да представлява Община Смолян в „Асоциация по В и К на обособена територия 
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Смолян“ в случай на невъзможност на Кмета на Общината да участва в Общото 
събрание. 
 
ПЕТЪР МИРЧЕВ: Предоставям думата на г-н Кръстанов за закриване на 
заседанието.  
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Колеги, благодаря ви за ангажимента, за участието, за 
активността. Поради изчерпване на дневния ред, закривам днешното заседание. 
 
 
(Заседанието на Общинския съвет беше закрито в 20.45 часа.) 
 
 
 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ 
Председател на Общински съвет – Смолян 
 
 
 
Изготвил протокола,  
Анелия Кехайова – гл. специалист 
в сектор „ Административно обслужване” към Дирекция АИО и ОМП 
 
 
Технически сътрудник, 
Величка Пелтекова 
 


