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ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 

ОТ  
НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ - КМЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН 

 

ОТНОСНО: Предоставяне на средства на храм „Св. Николай 
Мирликийски Чудотворец“, гр. Смолян за възстановяване на първото 
класно училище в Средните Родопи. 

 
 
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,  
 

 

 

В Община Смолян постъпи писмо от Свещеник Васил Маджаров, 

Председател на Църковното настоятелство на църква „Св. Николай 

Мирликийски Чудотворец“.  

В писмото е посочено, че църквата „Св. Николай Мирликийски 

Чудотворец“, намираща се в гр. Смолян, кв. Устово е построена през 

далечната 1836. През 1862 г. в двора й е изградено и първото Класно 

училище в Средните Родопи, за да утоли жаждата за просвета през 

Възраждането. Близо два века църквата е приютявала и утешавала хората 

от района. За известен период сградата на училището е отчуждена от 

църквата, но през 2000 г. тя отново възстановява собствеността върху 

полусрутеното по това време училище. След събарянето му зейва страшна 

яма в непосредствена близост до храма. 

Идеята на Църковното настоятелство е да възстанови в оригинален 

вид и традиционно предназначение този духовно – просветен център, 

построен и завещан от предците ни преди векове. 

От 6 години към църквата е разкрито Неделно училище по 

вероучение, църковно пеене, творческо писане и рисуване, като и към 

настоящия момент заниманията се провеждат в притвора на храма, а 

детския църковен хор, единствен в областта репетира в чужда сграда. 

Необходимите средства за възстановяване на старото училище са 

около 380 000 лв., но тази сума е непосилно да бъде осигурена от 

църковното настоятелство. Църквата е започнала да събира средства, но 

както са посочили в писмото си „Това дело би се осъществило САМО с общи 

усилия, САМО ако всички се включим в него.“ 



Във връзка с това от настоятелството се обръщат към Община Смолян 

с молба за съдействие да бъдат отпуснати средства за възстановяване на 

старото училище. 

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 
 
С оглед гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от 

Закона за местното самоуправление и местната администрация, предлагам 

на Общински съвет – Смолян да приеме следното  

 
 

Р Е Ш Е Н И Е: 
 
 

1. Дава съгласие за предоставяне на средства в размер на 2 000 лв. на 

Църквата „Св. Николай Мирликийски Чудотворец“, намираща се в гр. 

Смолян, кв. Устово за възстановяване на първото класно училище в 

Средните Родопи. 
 

2. Упълномощава кмета на Община Смолян да извърши всички законови 

последващи действия. 
 

Вносител: / П / 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ  
КМЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН 
 

 

 

 

 


