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О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т – С М О Л Я Н 

(Мандат 2019-2023 година) 

 

 

П Р О Т О К О Л 

№ 8 

 

Днес, 30.04.2020 година, от 13.00 часа, в Сесийна зала на Община Смолян се 
проведе заседание на Общински съвет – Смолян, на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от 
Закона за местното самоуправление и местната администрация администрация във 

връзка с чл. 63, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Общинския 
съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация 

 

Присъстваха: 25 общински съветници. 

 

 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Колеги, предлагам да започваме. 13.00 часа е, имаме кворум. 

Добър ден на всички! Колеги, присъстват 21 общински съветници, имаме кворум. 

Предлагам на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация и във връзка с чл. 63, ал. 2 от Правилника за организацията и 

дейността на Общинския съвет, неговите комисии, да открия днешното заседание. За 
днешното заседание ви е  предложен дневен ред от 38 точки. По време на комисиите 
има допълнителна една точка, която касае Годишната награда във връзка с 24 май. 

Предлагам да бъде включена и тя в дневния ред. Колеги, имате думата относно 

дневния ред. Да, г-н Топов. 

ФИЛИП ТОПОВ: Уважаема г-жо председател, г-н кмете, колеги! В момента повечето 

хора в общината очакват какви антикризисни мерки ще предприеме Общинския съвет 
и с основание, поради което и подчертания голям обществен интерес, предлагам 

точка 30-та, касаеща антикризисните мерки, да стане точка 1 от дневния ред. Нямам 

против да бъде включена в дневния ред и допълнителната докладна записка. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Благодаря, г-н Топов! Други колеги? Да, г-н Френкев. 

ИВАН ФРЕНКЕВ: Уважаема г-жо председател, уважаеми г-н кмет, колеги! 

Предлагам точка 27 и 28 да отпаднат, тъй като всъщност ние не сме получили 

материалите по тях. Отчитането на отпадъците и фините прахови частици. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Имате ги изпратени предишния път целите комплекти с 
документите. Колегите, които бяха представители на заседанието, в становищата  и на 
комисиите, когато бяха в понеделник, се уточни, че тези неща ги има. Даже имаме 
изпратени становища от останалите 22 общински съветници, защото 7 общински 

съветници не бяха пратили становища от предишния път. 
ИВАН ФРЕНКЕВ: Значи не съм ги получил. Добре, благодаря! 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Моля! Други колеги? Колеги, имате ли други въпроси относно 

дневния ред? Ако няма, моля да прекратим разискванията по дневния ред. Който е 
съгласен, моля да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 21, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1.  

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: 21 „за”, без „против” и 1 „въздържал се”,  Предлагам да 
разгледаме дневния ред. Има предложение от г-н Топов точка № 30 да бъде изместена 
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като точка 1 и след това да си бъде подредбата по дневния ред, този, който е 
предложен, като втора точка да бъде Годишните награди във връзка с 24 май и след 

това си върви поредицата, която е. Има ли други предложения, колеги? Предлагам да 
гласуваме предложението на г-н Топов. Който е „за”, моля да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 8, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 12.  

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: С 8 „за”, без „против” и 12 „въздържали се”, не се приема. 
(Филип Топов, от място: Оспорвам гласуването.) 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Добре. 
ФИЛИП ТОПОВ: Оспорвам гласуването. Моля още веднъж да бъде гласувано моето 

предложение първа точка да бъдат антикризисните мерки. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Точка 30 да бъде  точка 1. Подлагам на гласуване, колеги. 

Който е съгласен с така направеното предложение, моля да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 9, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 12.  

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: 9 „за”, 12 „въздържали се”, „против” няма. Не се приема. 
Подлагам на гласуване целият дневен ред, като първа точка да бъде Годишната 
програма за развитие на читалищата, втора точка годишните награди във връзка с 24 

май, след това останалите точки с подредбата, която е по дневния ред. Който е 
съгласен, моля да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 14, „ПРОТИВ” – 3, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 2.  

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: С 14 „за”, 3 „против” и 2 „въздържали се”, приехме дневния 
ред. 

 

ДНЕВЕН РЕД:  

 

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

през 2020 година. 
                                                     Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община 
Смолян 

 

           2. Определяне размера на Годишната награда на Община Смолян за 2020 г. 
                                                     Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община 
Смолян 

 

          3.   Изменение на решение № 1220 от 15.08.2019 в т.1 относно преминаване на 
звено за предоставяне на услугата „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с 
увреждания“ по проект BG05M9OP001-2.040-033 “Патронажна грижа за възрастни 

хора и лица с увреждания от Община Смолян към дирекция „Хуманитарни дейности“ 

на Община Смолян   

                                                     Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община 
Смолян 

 

           4.  Приемане на отчет за изпълнение на Годишния план на дейностите за 
подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община  Смолян през 2019-

та година  
                                                     Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община 
Смолян 
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            5. Кандидатстване пред Национален Доверителен Екофонд /НДЕФ/ с 
проектно предложение „Доставка на електромобил за нуждите на Общинска 
администрация-Смолян“, по схема за насърчаване използването на електрически 

превозни средства в рамките на Инвестиционна програма за климата /ИПК/. 

                                                     Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община 
Смолян 

 

            6.  Продажба на общински жилищен имот – апартамент № 4, ет. 2 в жилищен 

блок „1“, находящ се в УПИ IX – 243, кв. 10 по плана на с. Славейно, община Смолян 

(общински апартамент на правоимащ наемател) 

                                                     Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община 
Смолян 

 

            7. Продажба на имот № 9 в околовръстен полигон на с. Змиево, община 
Смолян, ведно с масивна двуетажна сграда - частна общинска собственост по  реда на 
чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.44, ал.1 от Наредбата за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество чрез публичeн търг 
с тайно наддаване                  
                                                     Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община 
Смолян 

 

           8. Изкупуване на недвижим имот с идентификатор 67653.913.459 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 

 

           9.  Изкупуване на проектен имот с идентификатор 14605.502.1010 по 

кадастралната карта на с. Гела, общ .Смолян на основание чл.199 ал.1 от ЗУТ във 

връзка с чл.33 от ЗС (улична регулация) 
                                                     Докладва: Николай Мелемов – кмет на Община 
Смолян 

 

           10. Изкупуване на недвижим имот с идентификатор 67653.913.84 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 

 

           11. 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.44, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с 
общинско имущество чрез публичeн търг с тайно наддаване.                  
                                                      Докладва: Николай Мелемов – кмет на Община 
Смолян 
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           12. Продажба на имот пл. №3 в околовръстен полигон на с. Полковник 

Серафимово, местност „Ирмахица“, община Смолян, ведно с масивна сграда - частна 
общинска собственост по  реда на чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост и 

чл.44, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с 
общинско имущество чрез публичeн търг с тайно наддаване.                  
                                                    Докладва: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян 

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

за част от поземлен имот с идентификатор 67653.927.235 по кадастралната карта на 
гр. Смолян 

                                                      Докладва: Николай Мелемов – кмет на Община 
Смолян 

 

               14. Одобраване на изменение на Подробен устройствен план - План за 
регулация и застрояване на УПИ VIІІ  - 6.254, 6. 239 (ПИ 69345.6.400) и УПИ IX – 

6.239, 6.255 (ПИ 69345.6.401) в кв.3 в местност „Дуневски ливади“, землище 
Стойките, в курортно – туристическо ядро ”Малина”, курортен комплекс Пампорово,  

Община Смолян.  

                                                      Докладва: Николай Мелемов – кмет на Община 
Смолян   

 

               15. Разрешение за изработване на Подробен устройствен план – парцеларен  

план – за обект: „ Външно водоснабдяване и електроснабдяване на УПИ І – 172, ІІ – 

172, УПИ ІІІ – 172 и УПИ ІV – 172 в кв.13 в местност „Фатово“ , землище – Смолян, 

община Смолян. 

                                                      Докладва: Николай Мелемов – кмет на Община 
Смолян 

 

                16. Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за 
регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 73777.2.611 в местност 
„Лъките“, землище с.Търън. 

                                                      Докладва: Николай Мелемов – кмет на Община 
Смолян 

 

                 17. Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - парцеларен 

план за обект : „Кабелна линия ниско напрежение за присъединяване на „Хотел с 
ресторант“ на „Парт Тур“ ЕООД в к.к. Пампорово, община Смолян“.  

                                                      Докладва: Николай Мелемов – кмет на Община 
Смолян 

 

                 18. Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за 
регулация и застрояване на поземлени имоти с идентификатори 67653.37.4 и 

67653.37.5 в местност „Крива река“, землище на гр. Смолян. 

                                                      Докладва: Николай Мелемов – кмет на Община 
Смолян 
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                 19. Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за 
регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 67653.744.4 в местност 
„Спилакт“ землище гр.Смолян. 

                                                      Докладва: Николай Мелемов – кмет на Община 
Смолян 

 

                 20. 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 

                                                           

                21. Промяна на градската транспортна схема за обслужване на населението. 

                                                      Докладва: Николай Мелемов – кмет на Община 
Смолян 

  

                22.  Промяна на общинската транспортна схема за обслужване на 
населението по междуселищна линия Смилян – Бункера – Смолян. 

                                                      Докладва: Николай Мелемов – кмет на Община 
Смолян 

 

                23. Промяна на общинската транспортна схема за обслужване на 
населението по междуселищна линия Сивино – Бункера. 
                                                      Докладва: Николай Мелемов – кмет на Община 
Смолян 

 

               24. Промяна на междуселищната транспортна схема  за обслужване на 
населението по направление Смолян – Мугла и обратно. 

                                                      Докладва: Николай Мелемов – кмет на Община 
Смолян 

 

              25. Промяна на междуселищната транспортна схема  за обслужване на 
населението по направление Смолян – Турян и обратно.               

                                                     Докладва: Николай Мелемов – кмет на Община 
Смолян 

 

               26.  Промяна на общинската транспортна схема за обслужване на 
населението по междуселищна автобусна линия  Устово – Левочево – Устово, 

понеделник и петък през Хасовица.       
                                                      Докладва: Николай Мелемов – кмет на Община 
Смолян 

 

                27. Промяна на общинската транспортна схема за обслужване на 
населението по междуселищна линия  Момчиловци - Устово. 



Протокол № 08/30.04.2020 г.  

  

6 

 

                                                     Докладва: Николай Мелемов – кмет на Община 
Смолян 

 

                28. Приемане за сведение на Годишния отчет за 2019 г. по изпълнение на  
Програмата за управление на отпадъците 2016 – 2020 г.   
                                                     Докладва: Николай Мелемов – кмет на Община 
Смолян 

 

                29. Приемане на Годишния отчет за 2019г. по изпълнение на: Програмата за 
намаляване на замърсяването с фини прахови частици /ФПЧ10/ и Плана за действие 
към нея за периода 2015-2020 г. 
                                                      Докладва: Николай Мелемов – кмет на Община 
Смолян 

 

                30. Изменение в Решение № 97 от 27.02.2020 г. на Общински съвет – 

Смолян. 

                                                      Докладва: Николай Мелемов – кмет на Община 
Смолян 

         

                31. Опростяване на дължимата наемна цена за периода на извънредното 

положение във връзка с усложнената епидемична обстановка на физически и 

юридически лица –наематели или ползватели, които са ограничили или 

преустановили дейността си в следствие на мерките и ограниченията, наложени по 

време на извънредното положение 
                                                      Докладва: Николай Мелемов – кмет на Община 
Смолян 

 

               32. Упълномощаване на представител на Община Смолян за участие в 
редовно Общо събрание на акционерите на МБАЛ „Д-р Братан Шукеров“ АД, гр. 

Смолян, свикано за 12.05.2020 г. и гласуване по дневния ред. 

                                                      Докладва: Николай Мелемов – кмет на Община 
Смолян 

 

               33. Отдаване под наем чрез публично оповестен конкурс на сграда с 
идентификатор 67653.925.155.8, кв.Устово по реда на Закона за общинската 
собственост.  
                                                     Докладва: Николай Мелемов – кмет на Община 
Смолян 

 

               34. Оправомощаване на кмета на община Смолян да взема всички решения, 
свързани с банковото обслужване на община Смолян, в това число да взема решения 
за и да одобрява смени на обслужващите банки на община Смолян, включително за 
откриване и закриване на банкови сметки на община Смолян и за даване на 
одобрение за смени на обслужващите банки и банковите сметки на второстепенни и 

от по-ниска степен разпоредители с бюджет към община Смолян. 
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                                                     Докладва: Николай Мелемов – кмет на Община 
Смолян 

 

           35. Превенция и защита на живота и имуществото на жителите на Община 
Смолян. 

                                                                                                    Докладва: Група Съветници 

                                                   

           36. „Ученическо и столово хранене“ ЕООД   с ЕИК:120506497,  със седалище и 

адрес на управление: гр. Смолян, ул. „Дичо Петров“ №1. 

                                          Докладва: Венера Аръчкова – Председател на Общински 

съвет  
 

           37. Приключване на ликвидация на „Смолян-Автотранспорт“ ЕООД в 

ликвидация,  с ЕИК: 120059295,  и адрес на управление: гр. Смолян, бул. „България“ 

№ 85. 

                                          Докладва: Венера Аръчкова – Председател на Общински 

съвет 
 

 38. Приемане ГФО  и Баланс за 2019год. на ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ 

– СМОЛЯН ЕООД 

Докладва: Венера Аръчкова – Председател на Общински съвет 
 

           39. Протестна декларация от членовете на Доброволно формирование – 

гр.Смолян. 

                                          Докладва: Венера Аръчкова – Председател на Общински 

съвет 
 

 

 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Колеги, преминаваме към първа точка от дневния ред. 

Годишна програма за развитие на читалищната дейност в община Смолян през 2020г. 
 

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Годишна програма за развитие на 

читалищната дейност в община Смолян през 2020 г. 

Докладва: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян 

 

 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Давам думата на г-н Мелемов. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Уважаеми госпожи и господа общински съветници,  колеги 

кметове, съграждани! Знаете, март месец нямахме сесия и много се чудихме дали да 
направим и сега в април сесия, но тъй като модел на подражание, не знаем кога ще 
приключи цялата карантина, решихме. В крайна сметка и това е една от 
антикризисните мерки, различни ПУП-ове, които има от гражданите, да могат да 
минат час по-скоро. Така че правим тази сесия с пълното съзнание, че все пак 

наистина трябва да се спазват правилата и рисковете са налице. Но тъй като не знаем 

кога приключват мерките, така или иначе решихме за тази сесия. По първа точка – 
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Годишна програма за развитие на читалищната дейност, в изпълнение на Закона за 
читалищата, председателите на читалища предоставят предложения, които кметът на 
общината ги внася на съветниците. Имате ги налице. Няма какво да добавя. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Колеги, имате думата за изказвания по точка 1 – Годишна 
програма за развитие на читалищната дейност. Да, г-н Френкев. 

ИВАН ФРЕНКЕВ: Уважаема г-жо председател, г-н кмет, уважаеми колеги общински 

съветници! Аз няма да вземам участие в гласуването, тъй като ще бъда в конфликт на 
интереси. Благодаря! 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Благодаря, г-н Френкев! Извинявам се за което, защото вие сте 
ни информирали и писмено за това. Колеги, има ли някой, който иска да се изкаже по 

точка 1 от дневния ред? Не виждам. Който е съгласен да прекратим разискванията по 

точка 1 дневния ред – Годишна програма за развитие на читалищната дейност, моля 
да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 20, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0.  

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: С 20 „за”, без „против” и „въздържали се”, прекратихме 
разискванията по точка 1. Колеги, преминаваме към гласуване на решението на точка 
1 от дневния ред – Годишна програма за развитие на читалищната дейност в община 
Смолян през 2020 г. Който е „за”, моля да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 21, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Оспорвам гласуването. Който е съгласен, моля да гласува. 
(Мариана Иванова: 19 „за”, без „против” и „въздържали се”.) 

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

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА:  Няма как да сме 19, г-жо Иванова. 
(Мариана Иванова: Има негласували.) 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Само г-н Френкев, защото той каза, че е в конфликт на 
интереси. 

(Митко Мазаров: Топов не гласува и Сабрутев не гласува.) 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: В момента колко човека сме в залата? 

(Мариана Иванова: 23-ма.) 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Няма как 19 да са „за” при наличието, че сме 23-ма и двама не 
гласуват. 
(Филип Топов, от място: Решението е прието.) 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Не е проблем в решението, г-н Топов. Проблемът е 
принципен. С 19 „за” и двама негласували, решението е прието. 

 

Общинският съвет след като се запозна с Докладната записка на Николай  Мелемов – 

Кмет на община Смолян, основание чл. 26а, ал. 2 от Закона за народните читалища и 

чл. 21, ал. 1, т. 12 и ал. 2, чл. 27, ал. 3 от ЗМСМА,   

 

Р Е Ш И: 
 

1.  Приема Годишна програма за развитие на читалищната дейност в 

община   Смолян през 2020 година. 
2. Приема разпределение на субсидиите за читалищна дейност в община 

Смолян за 2020 г. 
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3. Приема финансирането на Годишната програма за развитие на читалищната 
дейност в община Смолян през 2020 година да бъде в рамките на размера на 
разпределената държавна субсидия от бюджета за 2020 година. 

4. Упълномощава Кмета на Общината да подпише договор с всяко читалище в 

община Смолян за изпълнение на Годишната програма за развитие на читалищната 
дейност през 2020 година. 

Приложения:  

1. Приложение №1 – Годишна програма за развитие на читалищната дейност в 

община Смолян през 2020 година. 
2. Приложение №2 – Разпределение на субсидията за читалищна дейност в 

община Смолян за 2020 година. 
 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Преминаваме към точка 2 от дневния ред. 

 

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Определяне размера на Годишната 

награда на Община Смолян. 

Докладва: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян 

 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Определяне размера на Годишната награда на Община 
Смолян за 2020 г. Давам думата на г-н Мелемов. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Няма промяна в предишните решения, които са вземани във 
времето като сума на наградата. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Колеги, имате думата за изказвания по точка 2 от дневния ни 

ред – Годишна награда на Община Смолян за 2020 г. Има ли желаещи, колеги? Не 
виждам. Който е съгласен да прекратим разискванията, моля да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 23, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0.  

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: С 23 „за” прекратихме разискванията. Поименно гласуване, 
колеги. 

 

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

 

1. Ангел Безергянов      – „за” 

2. Божидар Шуманов     – „за” 

3. Валентин Кюлхански     – „за” 

4. Венера Аръчкова      – „за” 

5. Вижданка Младенова     – „за” 

6. Виолета Бояджиева     – отсъства 
7. Денислав Костов      – „за” 

8. Димитър Ангелов      – „за”  

9. Димитър Кръстанов     – отсъства 
10.  Екатерина Гаджева     – „за” 

11. Иван Френкев      – „за” 

12. Иван Гавазов      – „за” 

13. Илия Томов      – „за” 

14. Коста Начев      – отсъства 



Протокол № 08/30.04.2020 г.  

  

10 

 

15. Костадин Василев      – „за” 

16. Мария Семерджиева     – отсъства 
17. Милен Журналов      – „за” 

18. Минчо Симов      – „за” 

19. Петър Мирчев      – отсъства 
20. Петър Янев       – „за” 

21. Рабие Кьосева      – „за” 

22. Радослава Вълчанова – Кисимова   – „за” 

23. Салих Аршински      – отсъства 
24. Сийка Йочева      – „за” 

25. Софка Иванова      – „за” 

26. Стефан Сабрутев      – „за” 

27. Стоян Иванов      – „за” 

28. Тодор Митов      – „за” 

29. Филип Топов      – „за” 

 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Моля, обявете резултата. 
(Мариана Иванова: 23 „за”, без „против” и „въздържали се”.) 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: С 23-ма „за”, без „против” и „въздържали се”, приехме 
решението по определяне размера на Годишната награда на Община Смолян. 

 

        Общинският съвет след като се запозна с Докладната записка на Николай   

Мелемов – Кмет на община Смолян, на основание  Раздел ІІІ, чл. 1 от Правилника за 
отличията на Община Смолян и чл. 21, ал. 1, т. 23, и      чл. 27, ал. 3 от ЗМСМА  

 

Р Е Ш И: 
 

1. Определя размер на Годишната награда на Община Смолян за 2020 година за 
изтъкнати дейци и творци от областта на науката, културата, образованието, 

техниката и журналистиката по повод 24 май – Ден на българската просвета и 

култура и на славянската писменост, на 200 /двеста/ лева. 
2. Възлага на Кмета на Община Смолян да назначи комисия, която да определи 

носителите на Годишната награда на Община Смолян за 2020 година от сферата на 
науката, културата, образованието, техниката и журналистиката по предложение на 
техни професионални и творчески организации. 

3. Възлага на Кмета на Община Смолян или на упълномощено от него лице да 
впише носителите на Годишната награда на Община Смолян за 2020 година в 
Почетната книга на Община Смолян. 

 

ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Изменение на Решение № 1220 от 

15.08.2019 г. в т. 1 относно преминаване на звено за предоставяне на услугата 

„Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания” по проект 

BG05M9OP001-2.040-033 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с 

увреждания от Община Смолян” към дирекция „Хуманитарни дейности” на 

Община Смолян. 

Докладва: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян 
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ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Следващата точка. Изменение на Решение № 1220 от 
15.09.2020 г. Давам думата на г-н Мелемов. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Поради промяна в структурата на Община Смолян се налага 
предоставянето на услугата „Патронажна грижа” да премине към друга дирекция. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Колеги, имате думата за изказвания. Да, г-н Топов. 

ФИЛИП ТОПОВ: Въпросът ми е, тази дирекция, която я споменавате тука, 
„Хуманитарни дейности” и т. н., кога е включена в структурата на администрацията? 

Кой е председател, кой е директор на тази дирекция? Малко повече информация.  
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Съгласно решението на Общинския съвет, когато се определи 

числеността и структурата на Община Смолян, е сформирана дирекция „Хуманитарни 

дейности“. В момента беше обявен конкурс за директор на тази дирекция, в същото 

време конкурсът е спрян заради извънредната ситуация. По същият начин в новата 
структура има и отдел, който е отдел „Младежки дейности, спорт и култура“. И за 
този отдел също беше обявен конкурс, но конкурсът е спрян. Но това е по решение на 
Общинския съвет, когато е приета структурата на Община Смолян и числеността. 
Други въпроси, колеги, имате ли? Не виждам. Който е съгласен да прекратим 

разискванията, моля да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 21, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: С 21 „за“, без „против“ и 1 „въздържал се“, прекратихме 
разискванията. Преминаваме към гласуване решението на изменение Решение № 

1220. Който е съгласен с така предложеното решение, поименно гласуване. 
 

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

 

1. Ангел Безергянов      – „за” 

2. Божидар Шуманов     – „за” 

3. Валентин Кюлхански     – „за” 

4. Венера Аръчкова      – „за” 

5. Вижданка Младенова     – „за” 

6. Виолета Бояджиева     – отсъства 
7. Денислав Костов      – „за” 

8. Димитър Ангелов      – „за”  

9. Димитър Кръстанов     – отсъства 
10.  Екатерина Гаджева     – „за” 

11. Иван Френкев      – „въздържал се” 

12. Иван Гавазов      – „за” 

13. Илия Томов      – „за” 

14. Коста Начев      – отсъства 
15. Костадин Василев      – „за” 

16. Мария Семерджиева     – отсъства 
17. Милен Журналов      – „за” 

18. Минчо Симов      – „за” 

19. Петър Мирчев      – отсъства 
20. Петър Янев       – „за” 

21. Рабие Кьосева      – „въздържала се” 
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22. Радослава Вълчанова – Кисимова   – „за” 

23. Салих Аршински      – отсъства 
24. Сийка Йочева      – „за” 

25. Софка Иванова      – „за” 

26. Стефан Сабрутев      – „въздържал се” 

27. Стоян Иванов      – „за” 

28. Тодор Митов      – „за” 

29. Филип Топов      – „въздържал се” 

 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Моля, обявете резултата. 
(Мариана Иванова: 19 „за”, без „против” и 4 „въздържали се”.) 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: С 19 „за“ и 4 „въздържали се“, без „против“, решението се 
приема по точката от дневния ред. 

 

            Общинският съвет след като се запозна с Докладната записка на Николай  

Мелемов – Кмет на община Смолян, на основание чл. 21, ал. 1, т.23 и ал. 2 от Закона 
за местното самоуправление и местната администрация,  
 

Р Е Ш И: 
 

1. Изменя Решение №1220 от 15.08. 2019 година в т. 1 както следва: 
      Създава Звено към дирекция „Хуманитарни дейности“ в Община Смолян, което да 
действа като оператор/доставчик на услугата Патронажна грижа за възрастни хора и 

хора с увреждания, в рамките на проект BG05M9OP001-2.040-033 “Патронажна грижа 
за възрастни хора и лица с увреждания от Община Смолян“, по Оперативна програма 
„Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020. 

2. Възлага на Кмета на Община Смолян да отрази промяната в Акта за възлагане 
на услугата от общ икономически интерес Патронажна грижа за възрастни хора и 

хора с увреждания.  
 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Преминаваме към следващата точка. 
 

ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Приемане на отчет за изпълнение 

на Годишния план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и 

учениците в община Смолян през 2019-та година. 

Докладва: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян 

 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Приемане на отчет за изпълнение на Годишния план на 
дейностите за подкрепа за личностно развитие на деца и ученици в община Смолян 

през 2019 година. Давам думата на г-н Мелемов. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Няма какво да добавя по точката. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Колеги, имате думата за изказвания и разисквания по темата. 
Има ли желаещи? Не виждам. Който е съгласен да прекратим разискванията, моля да 
гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 23, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0. 
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ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: С 23 „за“, без „против“ и „въздържали се“, прекратихме 
разискванията по тази точка. Преминаваме към гласуване на приемане на отчета. 
 

Поименно гласуване на проекта за решение по т. 4 от дневния ред: 

 

1. Ангел Безергянов      – „за” 

2. Божидар Шуманов     – „за” 

3. Валентин Кюлхански     – „за” 

4. Венера Аръчкова      – „за” 

5. Вижданка Младенова     – „за” 

6. Виолета Бояджиева     – отсъства 
7. Денислав Костов      – „за” 

8. Димитър Ангелов      – „за”  

9. Димитър Кръстанов     – отсъства 
10.  Екатерина Гаджева     – „за” 

11. Иван Френкев      – „за” 

12. Иван Гавазов      – „за” 

13. Илия Томов      – „за” 

14. Коста Начев      – отсъства 
15. Костадин Василев      – „за” 

16. Мария Семерджиева     – отсъства 
17. Милен Журналов      – „за” 

18. Минчо Симов      – „за” 

19. Петър Мирчев      – отсъства 
20. Петър Янев       – „за” 

21. Рабие Кьосева      – „за” 

22. Радослава Вълчанова – Кисимова   – „за” 

23. Салих Аршински      – отсъства 
24. Сийка Йочева      – „за” 

25. Софка Иванова      – „за” 

26. Стефан Сабрутев      – „за” 

27. Стоян Иванов      – „за” 

28. Тодор Митов      – „за” 

29. Филип Топов      – „за” 

 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Моля, обявете резултата. 
(Мариана Иванова: 23 „за”, без „против” и „въздържали се”.) 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: С 23 „за“, без „против“ и „въздържали се“, приехме решението 

по точката от дневния ред. 

 

        Общинският съвет след като се запозна с Докладната записка на Николай  

Мелемов – Кмет на община Смолян, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация, и т. 8 от Областната и 

Общинската стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в 

област Смолян и община Смолян до 2020 година 
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Р Е Ш И: 
 

          1. Приема отчета за изпълнение на Годишния план на дейностите за подкрепа за 
личностно развитие на децата и учениците в община Смолян през 2019-та година, 
приложен към докладната записка. 
          2. Възлага на Кмета на община Смолян да представи отчета за изпълнение на 
Годишния план по т. 1 в областна администрация Смолян в изискуемия срок. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ:  Отчет за изпълнение на Годишния план на дейностите за подкрепа 
за личностно развитие на децата и учениците в община Смолян през 2019-та година. 
 

 

ПО ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Кандидатстване пред Национален 

Доверителен Екофонд /НДЕФ/ с проектно предложение „Доставка на 

електромобил за нуждите на Общинска администрация – Смолян“ по схема за 

насърчаване използването на електрически превозни средства в рамките на 

Инвестиционна програма за климата /ИПК/. 

Докладва: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян 

 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Преминаваме към следващата точка от дневния ред. 

Кандидатстване пред Национален Доверителен Екофонд с проектно предложение 
„Доставка на електомобил за нуждите на Общинска администрация – Смолян“. Давам 

думата на г-н Мелемов. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Община Смолян е допустим бенефициент и може да 
кандидатства за финансиране от Инвестиционната програма за климата за 
електромобил, товарен, тъй като има нужда за комунални дейности, зацветяване и 

всичко друго с такава товарна кола. Така че предлагам на вашето внимание 
докладната.  
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Колеги, имате думата за изказвания, разисквания по точката. 
Да, г-н Сабрутев. 

СТЕФАН САБРУТЕВ: Уважаема г-жо председател, уважаеми г-н кмет, колеги, 

кметове на населени места! Това е една добра идея да се закупуват по програми 

автомобили, но нещо, което ме притеснява лично мен, аз го казах и на комисията, 
която имахме, е параметрите на въпросния автомобил. Ние ще го закупим, но няма да 
бъде достатъчно ефективен. Имам предвид, че производителят е дал в движение 
максимален наклон 20 %. Значи вие знаете нашият град с какви наклони е, ще се 
окаже, че може да го ползваме, казано на родопски, само по равнишката. И не знам 

колко е ефективен, защото все пак ние до колкото разбирам ще трябва да дадем и 

25 000 лв. съфинансиране за този проект. Всеки може да прецени за себе си. Иначе 
като идея е добро, но тези параметри ме притесняват. Имайте предвид, че за всяка 
машина или автомобил, производителят дава в лабораторни условия тези данни. 

Значи като махнете 30 %, най-вероятно и празен го дават, като го натоварите, той 

няма да може да се движи и на 10 %. Това е проблемът, иначе е хубаво, че се 
кандидатства по тези проекти. Благодаря! 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Аз разбрах за това притеснение на г-н Сабрутев. В интерес 
на истината, единственото, което може да кажем на този етап е, че ние нямаме 
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решение точно този автомобил да купим. Тоест ако няма подходящ, ние така или 

иначе няма да купим автомобил, ако нямаме подходящ. Но какво е притеснението? Аз 
съм готов и да оттегля тази точка, не е проблем. Въпросът е, че вземайки решение, 
ние ще имаме възможност, ако намерим подходящ, да купим. Но няма да купуваме на 
всяка цена, ако не намерим подходящ. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Колеги, други изказвания има ли? Да, г-н Френкев. 

ИВАН ФРЕНКЕВ: Уважаема г-жо председател, уважаеми г-н кмет, уважаеми колеги! 

Имам следният въпрос. В допълнителните материали, които ни изпратихте, става 
въпрос, че кандидатстването, даването на документи за интерес е до 17 март. Ние 
всъщност може ли да се включим, ако сега ние гласуваме и подкрепим едно такова 
предложение и тази докладна? И всъщност може ли да се включим в тези граници? 

Благодаря! 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Материалите, които са ви предоставени са предоставени от 
Общинска администрация с параметрите, с отговорите на поставените въпроси. Не 
знам. Други колеги искат ли да се изкажат? 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Затова добавих и това, за което се притеснява и г-н 

Сабрутев. Преди купуването може да се пробва наистина дали ще върши работа, но 

няма да вземем такъв, ако не върши работа.  
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Г-н Захариев. 

МАРИН ЗАХАРИЕВ – зам.-кмет на Община Смолян: Уважаема г-жо председател, 

уважаеми съветници! Община Смолян е подала заявление към фонда с условието, че 
трябва да добавим, ако Общински съвет гласува решението, решението на Общински 

съвет да се включим в класирането. Тоест ако се приеме решението, ние ще добавим 

този документ към фонда и ще участваме в класиране, защото тука трябва да кажем, 

че може да не бъдем и одобрени. Има доста кандидати. Някои кандидатстват за по 

няколко автомобила, за разлика от нас. Ако не се приеме, ще информираме фонда, че 
нямаме решение и въобще няма да участваме в класирането. Още повече, от гледна 
точка на Закона за обществените поръчки, това ще бъде покана, обява с покана, 
където могат да подадат оферти всички заинтересовани производители и страни. Аз и 

на комисия казах, че ще се радваме, ако имаме конкурентност и повече варианти. 

Сами знаем, че това не е висока цена за такъв тип електромобил и смятаме, че би ни 

вършило някаква добра работа в комуналните услуги. Дано да има повече варианти, 

дано през това време да се развие технологията. Ако няма, както каза кмета, в крайна 
сметка пък и няма да се възползваме. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Благодаря, г-н Захариев! Да, г-н Топов. 

ФИЛИП ТОПОВ: Един въпрос към г-н Захариев. Преди да се подаде това заявление, 
условията, залегнало ли е изискване да има предварително дето се казва 
преодициално решение на Общинския съвет? Да или не? Само с „да“ или „не“. 

МАРИН ЗАХАРИЕВ: Не е залегнало. В разговорите ни с фонда казаха, че може да се 
приложи и докладна, което ние сме направили. Докладна или решение, като към етап 

завършване работата на оценителната комисия, ако иска Общината да остане в 

класирането, трябва да предостави решение. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Колеги, други? Да, г-н Френкев. 

ИВАН ФРЕНКЕВ: Мисля, че въпросът ми е по-скоро към г-н Захариев, ако може да 
уточни. Значи предполагаемото съфинансиране е минимум 25 000 лева. На базата на 
това ние ще търсим оптимален вариант за надстройката, която трябва да се вземе. 
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Има ли някаква, в какви срокове се очаква да се получи одобрение или неодобрение, 
за да може ние всъщност да предвидим в какви срокове тези примерно минимум 

25 000 лева, които трябва да бъде съфинансирането на Общината, да бъдат 
предвидени? Дали ще бъдат от бюджета за тази година или от бюджета за догодина? 

Защото в момента бюджетът за тази година мисля, че ще бъде малко така сложен. Ако 

може да ми отговорите. Благодаря! 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: По принцип финансирането от фонда е еднакво. Като 

купихме и предишната електрическа кола, ние купихме за 45 000 лв. Има общини, 

които купиха за 80 000 лв. Но фондът дава 20 000 лв. Тоест независимо каква ще 
изберем, фондът ще даде една и съща сума. 
МАРИН ЗАХАРИЕВ: Не мога да се ангажирам със срок, което е работа на фонда, но 

обикновено, ако изходим от предишният случай, когато закупихме електромобил, 

фондът е доста гъвкав, доста добре работещ. Средствата там се акумулират от 
екотаксите, които всички заплащаме за автомобили, от продажба на въглеродни 

емисии. Мисля, че трябва да ги има. Разбира се, отваряме едни скоби, че се намираме 
в извънредно положение. Знаете, че дори и по за Закона за извънредното положение 
всички срокове се удължават с един месец от датата на отмяна на извънредното 

положение. Тоест, ако хипотетично то ще бъде отменено средата на май или края, се 
удължават с един месец всички срокове. Така че не искам да прогнозирам, но фондът 
е доста така оперативен и смятам, че това ще бъде още през това лято. По отношение 
на надстройките за този автомобил, който в България се сглобява и на който 

примерна оферта сме гледали и вариант въобще, те са няколко варианта. Дали ще 
бъде затворено камионче, дали ще бъде с равна платформа или със страници така да 
се каже, те се от порядъка на 1 000 евро. Там го коментирахме и на комисиите, че в 

тази сума до 45 000 лева трябва да се вместим. Тука също ползвам от думите на 
кмета. Аз съм сигурен, че за 80 или 100 000 лева има много добри варианти, но ние 
знаем, Община Смолян не може да си позволи такова нещо. Затова не сме и 

предложили по-висока сума в докладната. Смятам, че това съфинансиране от 
порядъка на 20-25 000 лева, все пак някъде през лятото или есента трябва да се вложи 

от Общината. Още повече, вие знаете, че една голяма част от комуналните дейности 

това лято предстои да се вършат в Общината и би ни било полезно да го имаме сега, а 
не догодина.  
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Благодаря, г-н Захариев! Други колеги? Не виждам. 

Предлагам да прекратим разискванията по точката. Който е съгласен, моля да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 23, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: 23 „за“, без „против“ и „въздържали се“. Прекратихме 
разискванията. поименно гласуване. 
 

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

 

1. Ангел Безергянов      – „за” 

2. Божидар Шуманов     – „за” 

3. Валентин Кюлхански     – „за” 

4. Венера Аръчкова      – „за” 

5. Вижданка Младенова     – „за” 

6. Виолета Бояджиева     – отсъства 
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7. Денислав Костов      – „за” 

8. Димитър Ангелов      – „за”  

9. Димитър Кръстанов     – отсъства 
10.  Екатерина Гаджева     – „за” 

11. Иван Френкев      – „за” 

12. Иван Гавазов      – „въздържал се” 

13. Илия Томов      – „за” 

14. Коста Начев      – отсъства 
15. Костадин Василев      – „за” 

16. Мария Семерджиева     – отсъства 
17. Милен Журналов      – „за” 

18. Минчо Симов      – „за” 

19. Петър Мирчев      – отсъства 
20. Петър Янев       – „за” 

21. Рабие Кьосева      – „въздържала се” 

22. Радослава Вълчанова – Кисимова   – „за” 

23. Салих Аршински      – отсъства 
24. Сийка Йочева      – „за” 

25. Софка Иванова      – „за” 

26. Стефан Сабрутев      – „за” 

27. Стоян Иванов      – „за” 

28. Тодор Митов      – „за” 

29. Филип Топов      – „въздържал се” 

 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Моля, обявете резултата. 
(Мариана Иванова: 20 „за” и 3 „въздържали се”.) 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: С 20 „за“ и 3 „въздържали се“, решението по точката за 
кандидатстване пред Национален Доверителен Екофонд се приема. 
 

               Общинският съвет след като се запозна с Докладната записка на Николай   

Мелемов – Кмет на община Смолян, на основание чл. 21, ал. 1, т.8 и т.23 и чл.27, ал.4 

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

Р Е Ш И: 
 

Общински съвет Смолян дава съгласие: 
1. Община Смолян да кандидатства с проектно предложение „Доставка на 

електромобил за нуждите на Общинска Администрация Смолян“ за отпускане на 
безвъзмездна помощ пред Национален Доверителен Екофонд /НДЕФ/ по схема за 
насърчаване използването на електрически превозни средства в рамките на 
Инвестиционна програма за климата /ИПК/; 

2. Общински съвет Смолян упълномощава Кмета на Община Смолян да подпише 
Договор за предоставяне на безвъзмездна помощ за изпълнение на проекта по т.1, при 

одобрено проектно предложение; 
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       3.Община Смолян се задължава да осигури необходимите финансови средства 
съфинансиране, представляващи сумата до 25 000 лв. /двадесет и пет хиляди лева/ в 
случай на одобрено проектно предложение. 
        
         

ПО ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Продажба на общински жилищен 

имот – апартамент № 4, ет. 2 в жилищен блок „1“, находящ се в УПИ IX – 243, 

кв. 10 по плана на с. Славейно, община Смолян (общински апартамент на 

правоимащ наемател). 

Докладва: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян 

 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Колеги, преминаваме към следващата точка от дневния ред. 

Продажба на общински жилищен имот, намиращ се в село Славейно. Давам думата на 
г-н Мелемов. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Няма какво да добавя. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Колеги, имате думата за изказвания, разисквания по точката. 
Има ли желаещи, колеги? Не виждам. Който е съгласен да прекратим разискванията 
по точката, моля да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 23, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: С 23-ма „за“, без „против“ и „въздържали се“, прекратихме 
разискванията. Колеги, преминаваме към гласуване решението на точката относно 

продажбата на общински жилищен имот, намиращ се в село Славейно.  

 

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

 

1. Ангел Безергянов      – „за” 

2. Божидар Шуманов     – „за” 

3. Валентин Кюлхански     – „за” 

4. Венера Аръчкова      – „за” 

5. Вижданка Младенова     – „за” 

6. Виолета Бояджиева     – отсъства 
7. Денислав Костов      – „за” 

8. Димитър Ангелов      – „за”  

9. Димитър Кръстанов     – отсъства 
10.  Екатерина Гаджева     – „за” 

11. Иван Френкев      – „за” 

12. Иван Гавазов      – „за” 

13. Илия Томов      – „за” 

14. Коста Начев      – отсъства 
15. Костадин Василев      – „за” 

16. Мария Семерджиева     – отсъства 
17. Милен Журналов      – „за” 

18. Минчо Симов      – „за” 

19. Петър Мирчев      – отсъства 
20. Петър Янев       – „за” 

21. Рабие Кьосева      – „за” 

22. Радослава Вълчанова – Кисимова   – „за” 
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23. Салих Аршински      – отсъства 
24. Сийка Йочева      – „за” 

25. Софка Иванова      – „за” 

26. Стефан Сабрутев      – „за” 

27. Стоян Иванов      – „за” 

28. Тодор Митов      – „за” 

29. Филип Топов      – „за” 

 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Моля, обявете резултата. 
(Мариана Иванова: 23 „за”, без „против” и „въздържали се”.) 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: С 23 „за“, без „против“ и „въздържали се“, приехме решението 

по точката. 
 

           Общинският съвет след като се запозна с Докладната записка на Николай  

Мемелов – Кмет на община Смолян, на основание чл. 8, ал. 9, т. 2, чл. 42, ал. 1 и ал. 2 

и чл. 47 от ЗОС, чл.14, ал.1, т.3, чл. 15, ал.1, чл. 16, ал.3 от Наредбата за условията и 

реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на 
общински жилища в Община Смолян, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12 и чл. 27, 

ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация 
 

Р Е Ш И: 
 

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

общинска собственост за 2020 година”, приета с Решение № 60/30.12.2019г. на 
Общински съвет Смолян в Приложение 8 – „Общински жилищни имоти за отдаване 

под наем по реда на чл. 43 и чл.45 от ЗОС“ и Приложение № 1 – „Разпоредителни 

сделки на основание чл. 35 от Закона за общинската собственост, както следва: 
Общински жилищен имот с адрес с. Славейно, жил. блок „Д-1“, ап.4  от Приложение 
8, Раздел II „Жилища  - фонд за настаняване под наем на граждани с установени 

жилищни  нужди“, с. Славейно, ред № 1 се премества в Приложение №1 – 

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

продажба на имоти  - частна общинска собственост. 

2. Дава съгласие Община Смолян да продаде на С. А. М. общински жилищен 

имот– апартамент №4, с площ 75,65 кв.м. (седемдесет и пет цяло и шестдесет и пет 
стотни кв.м.), етаж 2 в жилищен блок „1“, находящ се в Урегулиран поземлен имот 
IX-243, кв. 10 по плана на с. Славейно, община Смолян, ведно с 4,91% идеални части 

от общите части и изба №16 с площ 6,12 (шест цяло и дванадесет стотни) кв.м., при 

съседи на апартамента: детска градина, апартамент №3, апартамент №8, а за избата: 
избено помещение №15, стълбище, актуван с Акт за частна общинска собственост 
№479/17.05.2001 г., вписан в Служба по вписванията под Акт №63, том II, дело 

№298, вх. регистър №466/07.04.2004г., на стойност 16 100 лева (шестнадесет 

хиляди и сто лева).  

          3. Упълномощава Кмета на Община Смолян да извърши необходимите 
действия по изпълнение на горното решение. 
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ПО СЕДМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Продажба на имот № 9 в околовръстен 

полигон на с. Змиево, община Смолян, ведно с масивна двуетажна сграда - 

частна общинска собственост по  реда на чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската 

собственост и чл. 44, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество чрез публичeн търг с тайно наддаване. 

Докладва: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян 

 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Преминаваме към точка 7 от дневния ред. Продажба на имот 
№ 9, околовръстен полигон в село Змиево. Давам думата на г-н Мелемов. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Няма какво да добавя и по тази точка. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Колеги, имате думата относно точката, точка 7 от дневния ред. 

Има ли желаещи, колеги? Не виждам. Който е съгласен да прекратим разискванията, 
моля да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 23, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: С 23 „за“, без „против“ и „въздържали се“, прекратихме 
разискванията по точка 7. Колеги, преминаваме към гласуване решението за 
продажба на имот № 9, околовръстен полигон на село Змиево. 

 

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

 

1. Ангел Безергянов      – „за” 

2. Божидар Шуманов     – „за” 

3. Валентин Кюлхански     – „за” 

4. Венера Аръчкова      – „за” 

5. Вижданка Младенова     – „за” 

6. Виолета Бояджиева     – отсъства 
7. Денислав Костов      – „за” 

8. Димитър Ангелов      – „за”  

9. Димитър Кръстанов     – отсъства 
10.  Екатерина Гаджева     – „за” 

11. Иван Френкев      – „въздържал се” 

12. Иван Гавазов      – „въздържал се” 

13. Илия Томов      – „за” 

14. Коста Начев      – отсъства 
15. Костадин Василев      – „за” 

16. Мария Семерджиева     – отсъства 
17. Милен Журналов      – отсъства 
18. Минчо Симов      – „за” 

19. Петър Мирчев      – отсъства 
20. Петър Янев       – „за” 

21. Рабие Кьосева      – отсъства 
22. Радослава Вълчанова – Кисимова   – „за” 

23. Салих Аршински      – отсъства 
24. Сийка Йочева      – „за” 

25. Софка Иванова      – „за” 

26. Стефан Сабрутев      – „въздържал се” 
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27. Стоян Иванов      – „за” 

28. Тодор Митов      – „за” 

29. Филип Топов      – „за” 

 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Моля, обявете резултата. 
(Мариана Иванова: 18 „за” и 3 „въздържали се”.) 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: С 18 „за“ и 3 „въздържали се“, приехме решението относно 

продажбата на имот в околовръстен полигон село Змиево. 

 

                 Общинският съвет след като се запозна с Докладната записка на Николай   

Мелемов – Кмет на община Смолян, на основание чл.35, ал.1 и чл. 41, ал.2 от Закона 
за общинската собственост, във връзка с чл. 44, ал.1 от Наредбата за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество  и чл. 21, ал.1, т. 8, 

т.12 и ал. 2 и чл. 27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местна 
администрация,   
 

Р Е Ш И: 
 

      1. Приема справедлива пазарна стойност на Имот  №9 с площ 184 кв.м. (сто 

осемдесет и четири кв.м.) в околовръстен полигон на с. Змиево, община Смолян, 

ведно с масивна сграда на два етажа със застроена площ 184 кв.м. (сто осемдесет и 

четири кв.м.), при граници на имота: от две страни улица и имот №7, съгласно скица 
№179/18.11.2016г. на Община Смолян, актуван с Акт за частна общинска собственост 
№1886/22.12.2016г., вписан в Служба по вписванията под Акт №60, том I, дело №38, 

вх. №188/02.02.2017г., като първоначална цена на публичния търг с тайно наддаване в 

размер на 30 800 лева (тридесет хиляди и осемстотин лева), без ДДС, в т.ч. земя – 

920 лева (деветстотин и двадесет лева), без ДДС, сграда  – 29 880 лева (двадесет и 

девет хиляди осемстотин и осемдесет лева). 

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

3. Упълномощава Кмета на Община Смолян да извърши всички необходими 

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

 

ПО ОСМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Изкупуване на недвижим имот с 

идентификатор 67653.913.459 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 

 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Преминаваме към точка № 8. Изкупуване на недвижим имот с 
идентификатор 67653.913.459, гр. Смолян. Давам думата на г-н Мелемов. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Към настоящия момент в Община Смолян не се предвиждат 
капиталови вложения около този имот, описан в докладната. Затова предлагам 

решение с което не се дава съгласие да бъде изкупен.  
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ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Колеги, имате думата за разисквания. Има ли желаещи, 

колеги? Не виждам. Който е съгласен да прекратим разискванията по точка 8 от 
дневния ред, моля да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 21, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Прекратихме разискванията. Преминаваме към гласуване 
решението относно изкупуване на недвижим имот, което решение е „не дава 
съгласие“. Който е съгласен, да гласува. 
 

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

 

1. Ангел Безергянов      – „за” 

2. Божидар Шуманов     – „за” 

3. Валентин Кюлхански     – „за” 

4. Венера Аръчкова      – „за” 

5. Вижданка Младенова     – „за” 

6. Виолета Бояджиева     – отсъства 
7. Денислав Костов      – „за” 

8. Димитър Ангелов      – „за”  

9. Димитър Кръстанов     – отсъства 
10.  Екатерина Гаджева     – „за” 

11. Иван Френкев      – „за” 

12. Иван Гавазов      – „за” 

13. Илия Томов      – „за” 

14. Коста Начев      – отсъства 
15. Костадин Василев      – „за” 

16. Мария Семерджиева     – отсъства 
17. Милен Журналов      – „за” 

18. Минчо Симов      – „за” 

19. Петър Мирчев      – отсъства 
20. Петър Янев       – „за” 

21. Рабие Кьосева      – „за” 

22. Радослава Вълчанова – Кисимова   – „за” 

23. Салих Аршински      – отсъства 
24. Сийка Йочева      – „за” 

25. Софка Иванова      – „за” 

26. Стефан Сабрутев      – „за” 

27. Стоян Иванов      – „за” 

28. Тодор Митов      – „за” 

29. Филип Топов      – „за” 

 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Моля, обявете резултата. 
(Мариана Иванова: 23 „за”, без „против” и „въздържали се”.) 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: С 23 „за“, без „против“ и „въздържали се“, приехме решението 

по точка 8 от дневния ред. 
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                        Общинският съвет след като се запозна с Докладната записка на 
Николай   Мелемов – Кмет на община Смолян, на основание чл.21, ал.1 т.8 и чл.27, 

ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местна 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 
 

Р Е Ш И: 
 

        1. Не дава съгласие, да бъдe изкупен поземлен имот с идентификатор 

67653.913.459 целия с площ 954 (двеста петдесет и четири) кв.м., трайно 

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

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

одобрена със Заповед № РД-18-14/10.05.2005 год. на Началник на СГКК – Смолян, 

при граници: п.и. 67653.913.769,  п.и. 67653.913.468, п. и. 67653.913.467, п.и 

67653.913.464, п. и. 67653.913.460, 67653.913.768 участващ в УПИ VІ – озеленяване, 
УПИ XVІІ, УПИ XVІІІ, кв. 57 по плана на гр. Смолян, на цена 38 160 (тридесет и осем 

хиляди сто и шестдесет) лева, собственост на В.В.П.  

       2. Упълномощава Кмета на Община Смолян да издаде необходимия за целта 
документ / писмен отказ/, удостоверяващ несъгласието на Общински съвет за 
изкупуване поземлен имот с идентификатор 67653.913.459 целия с площ 954 (двеста 
петдесет и четири) кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин 

на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10m) по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на гр. Смолян, одобрена със Заповед № РД-18-14/10.05.2005 

год. на Началник на СГКК – Смолян, при граници: п.и. 67653.913.769,  п.и. 

67653.913.468, п. и. 67653.913.467, п.и 67653.913.464, п. и. 67653.913.460, 

67653.913.768 участващ в УПИ VІ – озеленяване, УПИ XVІІ, УПИ XVІІІ, кв. 57 по 

плана на гр. Смолян, на цена 38 160 (тридесет и осем хиляди сто и шестдесет) лева, 
собственост на В. В. П.     

 

ПО ДЕВЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Изкупуване на проектен имот с 

идентификатор 14605.502.1010 по кадастралната карта на с. Гела, общ. Смолян, 

на основание чл. 199 от ЗУТ във връзка с чл. 33 от ЗС (улична регулация). 

Докладва: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян 

 

 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Преминаваме към точка 9 от дневния ред. Изкупуване на 
проектен имот в село Гела. Давам думата на г-н Мелемов. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Тука става въпрос за имот, който представлява улична 
регулация и затова предлагам на Общински съвет решение, с което да бъде купен. 

Сумата е 2601 лева. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Колеги, имате думата за разисквания по точка 9 от дневния 
ред. Има ли желаещи? Не виждам. Който е съгласен да прекратим разискванията 
относно точката за изкупуване на проектен имот в село Гела, моля да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 23, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0. 
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ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: С 23 „за“, без „против“ и „въздържали се“, прекратихме 
разискванията по точка 9. Преминаваме към гласуване решението на точка 9, а то е 
изкупуване на проектен имот в село Гела. 
 

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

 

1. Ангел Безергянов      – „за” 

2. Божидар Шуманов     – „за” 

3. Валентин Кюлхански     – „за” 

4. Венера Аръчкова      – „за” 

5. Вижданка Младенова     – „за” 

6. Виолета Бояджиева     – отсъства 
7. Денислав Костов      – „за” 

8. Димитър Ангелов      – „за”  

9. Димитър Кръстанов     – отсъства 
10.  Екатерина Гаджева     – „за” 

11. Иван Френкев      – „за” 

12. Иван Гавазов      – „за” 

13. Илия Томов      – „за” 

14. Коста Начев      – отсъства 
15. Костадин Василев      – „за” 

16. Мария Семерджиева     – отсъства 
17. Милен Журналов      – „за” 

18. Минчо Симов      – „за” 

19. Петър Мирчев      – отсъства 
20. Петър Янев       – „за” 

21. Рабие Кьосева      – „за” 

22. Радослава Вълчанова – Кисимова   – „за” 

23. Салих Аршински      – не гласува 
24. Сийка Йочева      – „за” 

25. Софка Иванова      – „за” 

26. Стефан Сабрутев      – „за” 

27. Стоян Иванов      – „за” 

28. Тодор Митов      – „за” 

29. Филип Топов      – „за” 

 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Моля, обявете резултата. 
(Мариана Иванова: 23 „за”, без „против” и „въздържали се”.) 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: С 23 „за“, без „против“ и „въздържали се“, приехме решението 

относно изкупуване на проектен имот в село Гела. 
 

         Общинският съвет след като се запозна с Докладната записка на Николай  

Мелемов – Кмет на община Смолян, на основание чл.21, ал.1 т.8 и ал. 2, чл. 27, ал. 5  

от Закона за местното самоуправление и местна администрация, чл.21, ал.4 и ал.5 от 
ЗОС във връзка с чл.199, ал.1 от ЗУТ ,  
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Р Е Ш И: 

      1. Дава съгласие, да бъде изкупен проектен имот с идентификатор 14605.502.1010 

с площ 153 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, по 

кадастралната карта и кадастралните регистри на сл. Гела, общ. Смолян, одобрена със 
Заповед № РД-18-4/04.02.2011 год. на ИД на Агенцията по геодезия, картография и 

кадастър, при граници: 14605.502.182, 4605.502.1002, 14605.500.1000, представляващ 

улична регулация съгласно Заповед № УТ-063/24.07.2019 г. на Кмета на Община 
Смолян, кв. 42 по плана на с. Гела, общ. Смолян за сумата от 2601 (две хиляди 

шестстотин и един) лева, собственост на Т. К. Д., П.С.П., В. С.Р., В. Е. К., И. Е. Д., П. 

Е. Д., В. И. Я., П. И.М . 

      2. Упълномощава Кмета на Община Смолян да сключи договор за изкупуване на 
проектен имот с идентификатор 14605.502.1010 с площ 153 кв.м., трайно 

предназначение на територията: урбанизирана, по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на сл. Гела, общ. Смолян, одобрена със Заповед № РД-18-

4/04.02.2011 год. на ИД на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, при 

граници: 14605.502.182, 14605.502.1002, 14605.500.1000, представляващ улична 
регулация съгласно Заповед № УТ-063/24.07.2019 г. на Кмета на Община Смолян, кв. 

42 по плана на с. Гела, общ. Смолян за сумата от 2601 (две хиляди шестстотин и един) 

лева, собственост на Т. К. Д., П.С.П., В. С.Р., В. Е. К., И. Е. Д., П. Е. Д., В. И. Я., П. 

И.М . 

 

ПО ДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Изкупуване на недвижим имот с 

идентификатор 67653.913.84 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 

 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Преминаваме към точка 10 от дневния ред. Изкупуване на 
недвижим имот с идентификатор 67653.913.84, гр. Смолян. Давам думата на г-н 

Мелемов. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Община Смолян към настоящия момент не се нуждае от този 

имот, затова предлагам решение, с което не се дава съгласие за изкупуване. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Колеги, имате думата за изказвания по точка 10 от дневния 
ред. Да, г-н Сабрутев. 

СТЕФАН САБРУТЕВ: Уважаема г-жо председател, уважаеми г-н кмет, колеги! 

Наясно сме, че Община Смолян е в тежко финансово състояние и има нужда от 
финансови средства. Само че на този имот е силно занижена оценката. На комисиите 
казах моите притеснения. 
(От залата: Това е отказ от изкупуване.) 

ВЕНЕРА АРЪЧКОАВ: Това е отказване от изкупуване. 
СТЕФАН САБРУТЕВ: 10-та точка? 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Не се дава. 9 точка по стария дневен ред. 10-та е по новия. 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Извинявам се! Явно спа и не съм в час. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Извинението ви е прието, г-н Сабрутев. Колеги, имате думата 
за изказвания. Желаещи има ли, колеги? Не виждам. Който е съгласен да прекратим 

разискванията относно изкупуване на недвижим имот, гр. Смолян, моля да гласува. 
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ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 24, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: С 24 „за“, без „против“ и „въздържали се“, прекратихме 
разискванията. Колеги, преминаваме към гласуване решението, което е „не дава 
съгласие“ за изкупуване на недвижим имот с идентификатор 67653.913.84 по 

кадастралната карта на гр. Смолян. Поименно гласуване. 
 

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

 

1. Ангел Безергянов      – „за” 

2. Божидар Шуманов     – „за” 

3. Валентин Кюлхански     – „за” 

4. Венера Аръчкова      – „за” 

5. Вижданка Младенова     – „за” 

6. Виолета Бояджиева     – отсъства 
7. Денислав Костов      – „за” 

8. Димитър Ангелов      – „за”  

9. Димитър Кръстанов     – отсъства 
10.  Екатерина Гаджева     – „за” 

11. Иван Френкев      – „за” 

12. Иван Гавазов      – „за” 

13. Илия Томов      – „за” 

14. Коста Начев      – отсъства 
15. Костадин Василев      – „за” 

16. Мария Семерджиева     – отсъства 
17. Милен Журналов      – „за” 

18. Минчо Симов      – „за” 

19. Петър Мирчев      – отсъства 
20. Петър Янев       – „за” 

21. Рабие Кьосева      – „за” 

22. Радослава Вълчанова – Кисимова   – „за” 

23. Салих Аршински      – не гласува 
24. Сийка Йочева      – „за” 

25. Софка Иванова      – „за” 

26. Стефан Сабрутев      – „за” 

27. Стоян Иванов      – „за” 

28. Тодор Митов      – „за” 

29. Филип Топов      – „за” 

 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Моля, обявете резултата. 
(Мариана Иванова: 23 „за”, без „против”  и „въздържали се”.) 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: С 23 „за“, без „против“ и „въздържали се“, приехме 
решението, че не се дава съгласие за изкупуване на недвижимия имот. 
 

Общинският съвет след като се запозна с Докладната записка на Николай  

Мелемов – Кмет на община Смолян, на основание чл.21, ал.1 т.8 и чл.27, ал. 5 от 
Закона за местното самоуправление и местна администрация, чл. 8, ал.1 от Закона за 
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общинската собственост, във връзка с чл.199 от Закона за устройство на територията, 
чл. 33 от Закона за собствеността, 

Р Е Ш И: 
 

1. Не дава съгласие, да бъдe изкупен поземлен имот с идентификатор 

67653.913.84 целия с площ 379 (триста седемдесет и девет) кв.м., трайно 

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

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

одобрена със Заповед № РД-18-14/10.05.2005 год. на Началник на СГКК – Смолян, при 

граници: п.и. 67653.913.86,  п.и. 67653.913.85, п. и. 67653.913.83, п.и 67653.913.53, 

участващ в УПИ VІІІ, улична регулация в  кв. 93 по плана на гр. Смолян на цена 5 100 

(пет хиляди и сто) лева, собственост на С. И. П., А. С. Б., М. С. Б. 

2. Упълномощава Кмета на Община Смолян да издаде необходимия за целта 
документ / писмен отказ/, удостоверяващ несъгласието на Общински съвет за 
изкупуване поземлен имот с идентификатор 67653.913.84 целия с площ 379 (триста 
седемдесет и девет) кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин 

на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10m) по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на гр. Смолян, одобрена със Заповед № РД-18-14/10.05.2005 

год. на Началник на СГКК – Смолян, при граници: п.и. 67653.913.86,  п.и. 

67653.913.85, п. и. 67653.913.83, п.и 67653.913.53, участващ в УПИ VІІІ, улична 
регулация в  кв. 93 по плана на гр. Смолян на цена 5 100 (пет хиляди и сто) лева, 
собственост на С. И. П., А. С. Б., М. С. Б. 

 

ПО ЕДИНАДЕСЕТА 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. 44, ал. 1 от Наредбата за реда за 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество чрез публичeн 

търг с тайно наддаване. 

Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Преминаваме към точка 11 от дневния ред. Продажба на 
поземлен имот с идентификатор 67653.918.756, гр. Смолян. Давам думата на г-н 

Мелемов. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Така или иначе г-н Сабрутев почна по тази точка. Тука не 
става въпрос в крайна сметка… Стратегията на Общината е имоти, които не се 
използват, наистина да се предоставят, да се продават, за да може да се развива града, 
да може да се развиват и селата. Така че тука имаме имот, който е за обществено 

обслужване. Толкова години никой нищо не е инвестирал в него. Така че това не 
значи, че ще се продаде. Но пък ако цената е изгодна, може и г-н Сабрутев да се яви и 

да го купи. Въпросът е, че така се развива града, даваме възможност на бизнеса. 
Имотите в града не са много. Имаме имот за обществено обслужване. Какво по-

смислено да направим, да го обявим, някой да го вземе и да направи нещо там да е 
добре за града. Общината няма смисъл, няма какво да построи там, така че това е 
единственият смисъл. Тука не касае състоянието на Общината финансово или каквото 

и да е. И то единствено, ако Общинският съвет вземе това решение. Ако решите, че не 
трябва да се продава, край, няма да се продава. Това няма да промени нищо. 
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ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Г-н Сабрутев, имате думата за изказване. 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Явно не съм бил толкоз заспал. Просто по стария дневен ред 

чета и там е 10-та точка, затова станах. Аз да продължа в този смисъл. Добре, няма 
лошо да се продаде, имаме нужда от пари и т. н., но цената е много ниска, г-н 

Мелемов. Аз не съм съгласен с оценката. Значи този имот, по мои спомени, преди 

години го пускахме. Аз на комисиите предложих една цена, която не се прие от 
болшинството от комисията, за да бъде някаква реална. Ясно е, че имаме нужда от 
пари, но дайте да не ги подаряваме, така да се каже.  
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Колеги, други? 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: В крайна сметка цената я има, експертна оценка от оценител. 

Много пъти вече във времето сме опитвали да продаваме и „Журналиста“ и друго с 
оценки, които са много над пазарните. После казвате от друга страна критика 
„Общината няма продажби“. Ами да му турим 2 милиона цена да видим кой ще го 

купи. Нали досега не е продаден който и да е имот, и няма как да стане тихо и без 
никой да разбере? Написано е „чрез публичен търг с тайно наддаване“. Като е ниска, 
единствено търга може да реши коя е пазарната цена. Аз честно казано не съм 

специалист и не мога да преценя. За мен цената не е малка. Но за бизнеса може да е 
малка. Ами нека се явят и да я вдигнат. Как иначе да решим? Тука 29 човека, всеки 

може да даде различна цена. Затова има и експертна оценка от правоспособен 

оценител на пазарната стойност. Нищо повече не мога да добавя. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Да, г-н Сабрутев? 

СТЕФАН САБРУТЕВ: Както казах и на комисията, експертната оценка може да бъде 
такава, каквато вие кажете на експерта да я направи. Това е факт. Който се е 
занимавал с оценки, знае, че може да се случат. Казвате, че няма такива продажби, ще 
бъде публично. Ами аз може да ви кажа няколко имота, които се продадоха през ЧСИ 

в Смолян, на изключително ниски цени. Защото стигнахме до там. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Не продава Общината чрез ЧСИ. 

СТЕФАН САБРУТЕВ: Бездействието на Общината доведе до продажба на общински 

имоти на изключително ниски цени. Завърших! 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Тука смея да заявя, че аз не познавам нито един оценител в 

гр. Смолян. Казвам го пред всички. Не познавам нито един оценител. А каква е 
вината на Общината? Това е друга тема, защото там се съдим със „Светлина“. Явно за 
„Светлина“ говорите, ама там си има дела. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Да, г-жа Кьосева. 
РАБИЕ КЬОСЕВА: Уважаема г-жо председател, уважаеми г-н кмет, колеги! Да, този 

въпрос го обсъждаме доста години и все стигаме до това дали трябва терена да се 
предостави или не. За мен е по-важно да направим една друга гледна точка и тука г-н 

кмета трябва действително да информира обществеността кое е инвестиционното 

намерение, г-н кмете. Защото, за да можем да пристъпим по-аргументирано и по-

информирано, ние виждаме, че има инвестиционно намерение, което би трябвало да 
има своите аргументи. Ако имаме информацията, че там вече има инвеститор, който 

смята да направи това, това и това, ние ще може да вземем по-информирано решение 
заедно с колегите и ще може действително да подкрепим вашите аргументи. В 

момента само казваме, че има инвестиционни намерения или който го купи и вие 
взимате решение. Апелът ми към вас е, когато нещо има и трябва да информираме 
гражданите, това е мястото тука, за да го направим, за да не си мислим после едни 
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пречат, пък други не. Информирайте какво се случва, за да може действително всички 

да вземем решението, което е важно за града. Особено в този период, в който сме – 

извънредно положение. Нещата не са добре както за бизнеса, така и  за местната 
власт. Благодаря! 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Г-н Денислав Костов. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Само да добавя за г-жа Кьосева. Абсолютно сте права, само 

че при мен няма инвестиционно намерение. Явно Цекова трябва да каже. 
РАБИЕ КЬОСЕВА: В докладната пише. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Да, тя е правена от отдела, така че те ще ви отговорят. Има 
ли значение аз или тя? 

РАБИЕ КЬОСЕВА: Не, не. Няма проблем. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: При мен няма инвестиционно намерение, честно. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Заповядайте, г-жо Цекова! 
МАРИАНА ЦЕКОВА: Има четири запитвания. Едното е от „Т-маркет“ и от още 
други две вериги, които са за хранителни стоки. Това е, което мога да ви кажа. Казах, 

има запитване. Идваха, показали сме терените, удовлетворява ги, защото те са по-

малки вериги. Една асеновградска „Би-би“ или нещо такова, извинявайте! Но 

повечето са за магазини, които предлагат хранителни стоки. Но искам да ви кажа, че 
те лично не са внесли инвестиционни намерения в писмен вид. Знаете, че когато 

имаме такива, ние ви ги предоставяме да ги видите. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Благодаря, г-жо Цекова! Само да уточня на колегите, които не 
присъстваха на комисиите. В крайна сметка там г-жа Цекова каза, че просто е имало 

само устни питания, а писмено подадено инвестиционно намерение няма подадено от 
никой. Това бяха становищата на Общинска администрация, че просто е имало само 

устно. Защото въпроси бяха зададени от колегите общински съветници от различните 
групи, присъстващи на събирането, където имахме в понеделник, на председателите 
на групи и председателите на комисии. Да, г-н Костов? Отказвате се от изказване. 
Колеги, други желаещи има ли? Не виждам. Който е съгласен да прекратим 

разискванията, моля да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 23, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: С 23 „за“ и 1 негласуващ, прекратихме разискванията по 

точката. Колеги, поименно гласуване относно продажба на поземлен имот с 
идентификатор 67653.918.756 по справедлива пазарна стойност на поземления имот в 

размер на 157 460 лева без ДДС. Моля за вашия вот. 
 

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

 

1. Ангел Безергянов      – „за” 

2. Божидар Шуманов     – „за” 

3. Валентин Кюлхански     – „въздържал се” 

4. Венера Аръчкова      – „за” 

5. Вижданка Младенова     – „за” 

6. Виолета Бояджиева     – отсъства 
7. Денислав Костов      – „за” 

8. Димитър Ангелов      – „за”  

9. Димитър Кръстанов     – отсъства 
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10.  Екатерина Гаджева     – „за” 

11. Иван Френкев      – „въздържал се” 

12. Иван Гавазов      – „въздържал се“ 

13. Илия Томов      – „за” 

14. Коста Начев      – отсъства 
15. Костадин Василев      – „за” 

16. Мария Семерджиева     – отсъства 
17. Милен Журналов      – „за” 

18. Минчо Симов      – „за” 

19. Петър Мирчев      – отсъства 
20. Петър Янев       – „за” 

21. Рабие Кьосева      – „за” 

22. Радослава Вълчанова – Кисимова   – „за” 

23. Салих Аршински      – не гласува 
24. Сийка Йочева      – „за” 

25. Софка Иванова      – „за” 

26. Стефан Сабрутев      – „против“ 

27. Стоян Иванов      – „за” 

28. Тодор Митов      – „за” 

29. Филип Топов      – „въздържал се“ 

 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Моля, обявете резултата. 
(Мариана Иванова: 18 „за”, 1 „против”  и 4 „въздържали се”.) 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: 18 „за“, 1 „против“ и 4 „въздържали се“, приехме решението 

относно продажбата на поземления имот.  
 

                  Общинският съвет след като се запозна с Докладната записка на Николай  

Мелемов – Кмет на община Смолян, на основание чл.35, ал.1 и чл. 41, ал.2 от Закона 
за общинската собственост, във връзка с чл. 44, ал.1 от Наредбата за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество  и чл. 21, ал.1, т. 8, 

т.12 и ал. 2 и чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местна 
администрация 

 

 

Р Е Ш И: 

 
1. 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, 
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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 157 460 лева (сто петдесет и седем хиляди четиристотин и шестдесет  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 ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Продажба на имот пл. № 3 в 

околовръстен полигон на с. Полковник Серафимово, местност „Ирмахица“, 

община Смолян, ведно с масивна сграда - частна общинска собственост по реда 

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

за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество чрез 

публичeн търг с тайно наддаване.   

Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Колеги, преминаваме към точка 12 от дневния ред. Продажба 
на имот с планоснимачен номер 3, околовръстен полигон в село Полковник 

Серафимово, местност „Ирмахица“. Давам думата на г-н Мелемов. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: По самата докладна няма какво да добавя, ама все се 
замислям отново за това, което г-жа Кьосева каза. Защото тука пише „постъпило 

инвестиционно намерение“. Според мен не би трябвало да коментираме от кого. 

Защото тогава става субективно. Има ли значение от кого – дали от Петър или от 
Иван? 

(Рабие Кьосева, от място: Не става въпрос специално за това инвестиционно 

намерение.) 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: То намерението е намерение, а какво ще стане после… 

Всичко трябва да бъде в рамките на закона, нали? Каквото и да е. Затова не ми се ще 
да обсъждаме имена, защото тука става въпрос, че този имот примерно не е 
експлоатиран 20 или не знам си колко години и така се руши. Като Общината няма 
нужда от него, да го предложим. Да го предложим на търг, да се купи. Няма значение 
дали Петър или Иван. 

(Рабие Кьосева, от място: Само реплика ще кажа.) 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Да, г-жо Рабие Кьосева. 
РАБИЕ КЬОСЕВА: Г-н Мелемов, мисля, че разбрахте грешно въпроса, който зададох. 

Тука не говорим за човекът Петър, „Х“, „Y“ или „ Z“. Ние говорим за една ситуация, в 
която действително може утре да се наложи много по-ниски цени да дадем и да 
занижим терени, които абсолютно сигурно цената по данъчни и други оценки ще 
бъдат високи, ако това се използва за определена цел. Идеята ми беше, тъй като този 

поземлен имот, който беше в миналата точка, сме го обсъждали още първия ви 

мандат, до колкото си спомням, така че идеята ми беше, когато има инвестиционно 

намерение, с което може да кажем, както тя обясни, зам.-кмета, че тука може да става 
въпрос за хранителни вериги и така нататък, в каква посока ние мислим, за да може 
да продадем това нещо като инвестиционно намерение. Разбира се, че човекът „Х“ 
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може да има намерение, но той да не бъде човекът, който ще спечели по закон нещата 
и с обществени поръчки. Въпросът е ние да вземем информирано решение до къде 
може да варираме с цените и как може да помогнем за решаване на тези въпроси и 

разбира се, бюджетът на Община Смолян. Това беше моята идея, когато питах този 

въпрос, а не дали е Петьо или някой друг. Това абсолютно не е по закон, така е. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Аз ви разбирам, ама и това е безсмислено, защото то 

инвестиционното намерение може да е на „Т-маркет“, както казва, пък да го спечели 

някаква компания, която прави самолети. 

(Рабие Кьосева, от място: Няма значение, важно е в каква посока. Ние трябва да 

информираме обществото.) 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Колеги, имате думата относно точка 12 от дневния ред. Да, г-н 

Сабрутев. 

СТЕФАН САБРУТЕВ: Всички знаем този обект къде се намира, от колко години се 
мъчи Общината да го продаде. Аз имам две забележки. Първо към оценката на 
земята, която е оценена на 9 лева. Мисля, че е изключително занижена. Г-н Мелемов 

каза, че не познава оценителите. Аз мисля, че ако вие не ги познавате, по-зле за вас. 
Оценителите като ги гледам, са едни и същи в община Смолян и сключвате договори 

най-вероятно с тях, така че ги познавате. Но 9 лева! Вие знаете ли колко струва един 

квадратен метър асфалт или бетон? Според мен повече от 9 лева. Вие продавате 
земята за тази цена. Второ. До колкото разбрах от  комисиите и това, което НИ 

показаха от отдела ТСУ, имотът в момента няма достъп. Някой е възстановил 

площадката пред него, което иде да рече, че юридически не е издържано и не е 
подготвено за продажба. За мен имот, поне по моите познания, които имам, може и да 
бъркам, имот, който няма достъп, няма как да се продаде. Благодаря! 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Благодаря, г-н Сабрутев!  

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Не искам да влизам в такъв спор, защото не съм специалист. 
Аз съм сигурен, че и сградата на Бузлуджа сигурно да я построиш струва 5 милиона, 
но едва ли някой ще даде и 50 000 лв. Сега вие твърдите, че това е ниска цена. Аз съм 

почти убеден… 

(Стефан Сабрутев, от място: Само земята.) 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: ..почти съм убеден, те вървят заедно, че като е на търг няма 
да има 100 кандидата. Дано да има един, ще се радваме, но аз се съмнявам, че някой 

ще даде 600 000 лева за този имот. Много се съмнявам, но в се пак да пробваме. Вие 
твърдите, че е ниска. Горе-долу съм сигурен и може да се обзаложим, че няма да има 
кандидат. Но все пак да пробваме. А вие твърдите, че е много изгодно, ниско и ще 
има много кандидати. Хайде да видим кой ще е прав тогава! Дайте да приемем 

точката и да видим кой ще бъде прав. Ето, пред всички си го коментираме. Цекова 
иска да каже, защото тя да се защити. Иначе излиза, че пак правим някакви неща, дето 

не са наред. 

МАРИАНА ЦЕКОВА: Благодаря ви! Уважаеми дами и господа съветници!  Знаете, че 
Законът за устройство на територията има едни членове 193, 192, където се нарича 
право на прокарване, право на преминаване, учредяване на права за такива дейности. 

Не всеки път всеки имот трябва задължително да има достъп. В земеделските ни земи 

на територията на цялата  община, достъп до имотите няма, защото всички имоти са 
възстановени на стари реални граници, както и горските ни имоти. Именно затова 
законодателят в лицето на Народното събрание е сътворило Закон за устройство на 
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територията, където в свои членове те са казали по какъв начин и по какъв ред може 
да се подсигури достъп до даден имот. Благодаря! 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Благодаря, г-жо Цекова! Колеги, други изказвания има ли? Не 
виждам. Който… Да, г-н Френкев. 

ИВАН ФРЕНКЕВ: Уважаема г-жо председател, г-н кмет, колеги! Все пак аз бих 

помолил г-жа Цекова, ако има някаква информация дали има някакъв интерес. Не 
официално запитване писмено, тъй като отново е посочено като инвестиционен 

интерес. Има ли такова неофициално запитване за този имот? 

(Мариана Цекова, от място: Да.) 

ИВАН ФРЕНКЕВ: Знаете ли за каква цел ще бъде? 

(Мариана Цекова, от място: За почивна база.) 

ИВАН ФРЕНКЕВ: За почивна база. Благодаря!  
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Колеги, други питания, разисквания по точка 12 от дневния ни 

ред? Може ли малко по-тихичко. Не виждам. Който е съгласен да прекратим 

разискванията по точка 12, моля да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 22, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: 22 „за”, 2-ма негласували. Прекратихме разискванията. 
Колеги, преминаваме към гласуване за планоснимачен № 3 в околовръстен полигон, 

село Полковник Серафимово. Справедлива пазарна стойност на имота в размер на 
572 070 лева, в това число земя 29 570 лева и сграда 542 500 лева. Колеги, моля за 
вашия вот.  
 

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

 

1. Ангел Безергянов      – „за” 

2. Божидар Шуманов     – „за” 

3. Валентин Кюлхански     – „въздържал се” 

4. Венера Аръчкова      – „за” 

5. Вижданка Младенова     – „за” 

6. Виолета Бояджиева     – отсъства 
7. Денислав Костов      – „за” 

8. Димитър Ангелов      – „за”  

9. Димитър Кръстанов     – отсъства 
10.  Екатерина Гаджева     – „за” 

11. Иван Френкев      – „въздържал се” 

12. Иван Гавазов      – „въздържал се” 

13. Илия Томов      – „въздържал се” 

14. Коста Начев      – отсъства 
15. Костадин Василев      – „за” 

16. Мария Семерджиева     – отсъства 
17. Милен Журналов      – „за” 

18. Минчо Симов      – „за” 

19. Петър Мирчев      – отсъства 
20. Петър Янев       – „за” 

21. Рабие Кьосева      – „въздържала се” 

22. Радослава Вълчанова – Кисимова   – „въздържала се” 
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23. Салих Аршински      – не гласува 
24. Сийка Йочева      – „за” 

25. Софка Иванова      – „за” 

26. Стефан Сабрутев      – „против” 

27. Стоян Иванов      – „за” 

28. Тодор Митов      – „за” 

29. Филип Топов      – „въздържал се” 

 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Моля, обявете резултата. 
(Мариана Иванова: 15 „за”, 1 „против”  и 7 „въздържали се”.) 

(Филип Топов, от място: Оспорвам гласуването.) 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Наново гласуване. 
 

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

 

1. Ангел Безергянов      – „за” 

2. Божидар Шуманов     – „за” 

3. Валентин Кюлхански     – „въздържал се” 

4. Венера Аръчкова      – „за” 

5. Вижданка Младенова     – „за” 

6. Виолета Бояджиева     – отсъства 
7. Денислав Костов      – „за” 

8. Димитър Ангелов      – „за”  

9. Димитър Кръстанов     – отсъства 
10.  Екатерина Гаджева     – „за” 

11. Иван Френкев      – „въздържал се” 

12. Иван Гавазов      – „въздържал се” 

13. Илия Томов      – „въздържал се” 

14. Коста Начев      – отсъства 
15. Костадин Василев      – „за” 

16. Мария Семерджиева     – отсъства 
17. Милен Журналов      – „за” 

18. Минчо Симов      – „за” 

19. Петър Мирчев      – отсъства 
20. Петър Янев       – „за” 

21. Рабие Кьосева      – „въздържала се” 

22. Радослава Вълчанова – Кисимова   – „въздържала се” 

23. Салих Аршински      – не гласува 
24. Сийка Йочева      – „за” 

25. Софка Иванова      – „за” 

26. Стефан Сабрутев      – „против” 

27. Стоян Иванов      – „за” 

28. Тодор Митов      – „за” 

29. Филип Топов      – „въздържал се” 

 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Моля, обявете резултата. 
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(Мариана Иванова: 15 „за”, 1 „против”  и 7 „въздържали се”.) ВЕНЕРА 

АРЪЧКОВА: С 15 „за”, 1 „против” и 7 „въздържали се”, приехме решението по 

докладна записка за продажба на имот, намиращ се в околовръстен полигон в село 

Полковник Серафимово.  

 

                   Общинският съвет след като се запозна с Докладната записка на Николай   

Мелемов – Кмет на община Смолян, на основание чл.35, ал.1 и чл. 41, ал.2 от Закона 
за общинската собственост, във връзка с чл. 44, ал.1 от Наредбата за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество  и чл. 21, ал.1, т. 8, 

т.12 и ал. 2 и чл. 27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местна 
администрация 

 

Р Е Ш И: 

 

            1. Приема справедлива пазарна стойност на Имот  пл. №3 с площ 3260 кв.м. 

(три хиляди двеста и шестдесет кв.м.) в околовръстен полигон на с. Полковник 

Серафимово, местност „Ирмахица“, община Смолян, ведно с масивна сграда със 
застроена площ 780 кв.м. (седемстотин и осемдесет кв.м.), при граници на имота: 
имот пл. №684, поземлен имот №013004, поземлен имот №006069, поземлен имот 
№006062 и поземлен имот №013003, съгласно скица №86/06.06.2008г., заверена под 

№28/18.03.2020 год. на Община Смолян, актувани с Акт за частна общинска 
собственост №1373/09.07.2008г., вписан в Служба по вписванията под №114, том 

VIII, дело №1810, вх. регистър №2118/11.07.2008г. и №684/21.01.2004г., вписан в 

Служба по вписванията под №189, том VI, н.д. 1362, вх. регистър №1830/05.10.2004г., 
като първоначална цена на публичния търг с тайно наддаване в размер на 572 070 

лева (петстотин седемдесет и две хиляди и седемдесет лева), без ДДС, в т.ч. земя – 29 

570 лева (двадесет и девет хиляди петстотин и седемдесет лева), без ДДС, сграда  – 

542 500 лева (петстотин четиридесет и две хиляди и петстотин лева). 
       2. Възлага на Кмета на Община Смолян откриването на процедура за продажба 
чрез публичен търг с тайно наддаване на гореописания имот – частна общинска 
собственост. 
       3. Упълномощава Кмета на Община Смолян да извърши всички необходими 

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

 

ПО ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Сключване на предварителен 

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

идентификатор 67653.927.235 по кадастралната карта на гр. Смолян. 

Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Колеги, преминаваме към точка 13 от дневния ред. Сключване 
на предварителен договор по реда на чл. 15 за поземлен имот 67653.927.235. Давам 

думата на г-н Мелемов. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Няма какво да добавя. 
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ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Колеги, имате думата за изказвания и разисквания по точка 
13. Има ли желаещи, колеги? Не виждам. Който е съгласен да прекратим 

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

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: С 21 „за”, без „против” и „въздържали се”, прекратихме 
разискванията. Преминаваме към гласуване решението относно сключване на 
предварителен договор по реда на чл. 15. Колеги, моля за вашия вот. 
 

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

 

1. Ангел Безергянов      – „за” 

2. Божидар Шуманов     – „за” 

3. Валентин Кюлхански     – „за” 

4. Венера Аръчкова      – „за” 

5. Вижданка Младенова     – „за” 

6. Виолета Бояджиева     – отсъства 
7. Денислав Костов      – отсъства 
8. Димитър Ангелов      – „за”  

9. Димитър Кръстанов     – отсъства 
10.  Екатерина Гаджева     – „за” 

11. Иван Френкев      – „за” 

12. Иван Гавазов      – „за” 

13. Илия Томов      – „за” 

14. Коста Начев      – отсъства 
15. Костадин Василев      – „за” 

16. Мария Семерджиева     – отсъства 
17. Милен Журналов      – „за” 

18. Минчо Симов      – „за” 

19. Петър Мирчев      – отсъства 
20. Петър Янев       – „за” 

21. Рабие Кьосева      – „за” 

22. Радослава Вълчанова – Кисимова   – „за” 

23. Салих Аршински      – отсъства 
24. Сийка Йочева      – „за” 

25. Софка Иванова      – „за” 

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

28. Тодор Митов      – „за” 

29. Филип Топов      – „за” 

 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Моля, обявете резултата. 
(Мариана Иванова: 21 „за”, без „против”,  и „въздържали се”.) 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: С 21 „за”, без „против” и „въздържали се”, приехме решението 

по точка 13 от дневния ред.  

 



Протокол № 08/30.04.2020 г.  

  

37 

 

        Общинският съвет след като се запозна с Докладната записка на Николай  

Мелемов – Кмет на община Смолян, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2, чл. 27, ал.5 

от Закона за местното самоуправление и местната администрация чл. 6, ал. 1, от 
Закона за общинската собственост и чл. 5, ал. 2 и ал. 5 от Наредбата за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, чл. 8, ал. 9 и чл. 35, 

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

Р Е Ш И: 
 

1.  Обявява от публична общинска собственост в частна общинска собственост, 
поради отпаднало предназначение – 9,00 кв.м. от поземлен имот с идентификатор 

67653.927.235 целия с площ 2464 кв.м.,  трайно предназначение на територията: 
урбанизирана, с начин на трайно ползване: за второстепенна улица, при граници: 

67653.927.193, 67653.927.266, 67653.927.58  по плана на гр. Смолян, кв. Устово, 

публична общинска собственост, съгласно скица-проект за промяна на граници на 
поземлени имоти с идентификатори 67653.927.235 и 67653.927.193.  

2. Допълва Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска 
собственост за 2020 година приета с Решение № 60/30.12.2019 година на Общински 

съвет Смолян в Приложение № 5 – Разпоредителни сделки на основание чл. 15, ал. 3 

и ал. 5 от от Закона за устройство на територията, допълва 9,00 кв.м. от поземлен 

имот с идентификатор 67653.927.235 целия с площ 2464 кв.м.,  трайно 

предназначение на територията: урбанизирана, с начин на трайно ползване: за 
второстепенна улица, при граници: 67653.927.193, 67653.927.266, 67653.927.58  по 

плана на гр. Смолян, кв. Устово, публична общинска собственост. 
3. Дава съгласие за сключване на предварителен договор с Светослав Сергеев 

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

Светослав Сергеев Пинтев за продажба на 9,00 кв.м. от поземлен имот с 
идентификатор 67653.927.235 целия с площ 2464 кв.м.,  трайно предназначение на 
територията: урбанизирана, с начин на трайно ползване: за второстепенна улица, при 

граници: 67653.927.193, 67653.927.266, 67653.927.58  по плана на гр. Смолян, кв. 

Устово, публична общинска собственост, съгласно скица-проект за промяна на 
граници на поземлени имоти с идентификатори 67653.927.235 и 67653.927.193 на 
пазарна оценка от 144,00 (сто четиридесет и четири), без ДДС. 

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

плащане на цената, да сключи окончателен договор. 

 

ПО ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Одобряване на 

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

УПИ VIІІ - 6.254, 6. 239 (ПИ 69345.6.400) и УПИ IX – 6.239, 6.255 (ПИ 69345.6.401) 

в кв.3 в местност „Дуневски ливади“, землище Стойките, в курортно – 

туристическо ядро ”Малина”, курортен комплекс Пампорово, Община Смолян. 

Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
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ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Колеги, преминаваме към точка 14 от дневния ред. 

Одобряване на подробен устройствен план – план за регулация в местността 
„Дуневски ливади”, землище Стойките, курортен комплекс „Малина”. Моля за 
вашата дискусия. Има ли желаещи да се изкажат, колеги? Не виждам. Който е 
съгласен да прекратим разискванията, моля да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 18, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: С 18 „за”, без „против” и „въздържали се”, прекратихме 
разискванията. Колеги, преминаваме към гласуване решението по точка 14, а именно 

одобряване проект за изменение на подробен устройствен план в местността 
„Дуневски ливади”, землище село Стойките. 
 

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

 

1. Ангел Безергянов      – „за” 

2. Божидар Шуманов     – отсъства 
3. Валентин Кюлхански     – „за” 

4. Венера Аръчкова      – „за” 

5. Вижданка Младенова     – „за” 

6. Виолета Бояджиева     – отсъства 
7. Денислав Костов      – „за” 

8. Димитър Ангелов      – „за”  

9. Димитър Кръстанов     – отсъства 
10.  Екатерина Гаджева     – „за” 

11. Иван Френкев      – „за” 

12. Иван Гавазов      – „за” 

13. Илия Томов      – „за” 

14. Коста Начев      – отсъства 
15. Костадин Василев      – „за” 

16. Мария Семерджиева     – отсъства 
17. Милен Журналов      – „за” 

18. Минчо Симов      – „за” 

19. Петър Мирчев      – отсъства 
20. Петър Янев       – „за” 

21. Рабие Кьосева      – „за” 

22. Радослава Вълчанова – Кисимова   – „за” 

23. Салих Аршински      – отсъства 
24. Сийка Йочева      – „за” 

25. Софка Иванова      – „за” 

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

28. Тодор Митов      – „за” 

29. Филип Топов      – „за” 

 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Моля, обявете резултата. 
(Мариана Иванова: 20 „за”, без „против”,  и „въздържали се”.) 
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ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: С 20 „за”, без „против” и „въздържали се”, приехме решението 

по точка 14 от дневния ред. 

 

        Общинският съвет след като се запозна с Докладната записка на Николай  

Мелемов – Кмет на община Смолян, на основание чл. 21, ал.1, т.11 от ЗМСМА във 
връзка с чл.  129, ал.1 от ЗУТ, 

 

Р Е Ш И: 
 

            Одобрява проект за изменение на Подробен устройствен план - План за 
регулация и застрояване на действащият ПУП  на курортно – туристическо 

ядро ”Малина”, курортен комплекс Пампорово,  Община Смолян. Изменение на 
Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на УПИ VIІІ  - 
6.254, 6. 239 (ПИ 69345.6.400) и УПИ IX – 6.239, 6.255 (ПИ 69345.6.401) с образуване 
на нов УПИ VIІІ  - 6.254, 6. 239, 6.255 обслужваща и курортна дейност, в кв.3 в 
местност „Дуневски ливади“, землище Стойките, в курортно – туристическо 

ядро ”Малина”, курортен комплекс Пампорово,  Община Смолян със следните 
устройствени параметри за застрояване : устройствена зона „Ок”, височина на 
застрояването  15 метра, плътност на застрояването  до 30%, озеленяване 50%, 

кинт 1.5. 

 

ПО ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Разрешение за изработване на 

Подробен устройствен план – парцеларен  план – за обект: „ Външно 

водоснабдяване и електроснабдяване на УПИ І – 172, ІІ – 172, УПИ ІІІ – 172 и 

УПИ ІV – 172 в кв.13 в местност „Фатово“ , землище – Смолян, община Смолян. 

Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Преминаваме към точка 15 от дневния ред. Разрешение за 
изработване на подробен устройствен план в местността „Фатово”, землище Смолян. 

Колеги, имате думата за изказвания. Има ли желаещи колеги, които искат да вземат 
отношение по точката? Не виждам. Който е съгласен да прекратим разискванията, 
моля да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 17, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Със 17 „за”, без „против” и „въздържали се”, прекратихме 
разискванията. Колеги, преминаваме към гласуване разрешение за изработване на 
подробен устройствен план по точка 15 от дневния ред. 

 

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

 

1. Ангел Безергянов      – „за” 

2. Божидар Шуманов     – отсъства 
3. Валентин Кюлхански     – „за” 

4. Венера Аръчкова      – „за” 

5. Вижданка Младенова     – „за” 

6. Виолета Бояджиева     – отсъства 
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7. Денислав Костов      – отсъства 
8. Димитър Ангелов      – „за”  

9. Димитър Кръстанов     – отсъства 
10.  Екатерина Гаджева     – „за” 

11. Иван Френкев      – „за” 

12. Иван Гавазов      – отсъства 
13. Илия Томов      – отсъства 
14. Коста Начев      – отсъства 
15. Костадин Василев      – отсъства 
16. Мария Семерджиева     – отсъства 
17. Милен Журналов      – „за” 

18. Минчо Симов      – „за” 

19. Петър Мирчев      – отсъства 
20. Петър Янев       – „за” 

21. Рабие Кьосева      – „за” 

22. Радослава Вълчанова – Кисимова   – „за” 

23. Салих Аршински      – отсъства 
24. Сийка Йочева      – „за” 

25. Софка Иванова      – „за” 

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

28. Тодор Митов      – „за” 

29. Филип Топов      – „за” 

 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Моля, обявете резултата. 
(Мариана Иванова: 17 „за”, без „против”  и „въздържали се”.) 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: 17 „за”, без „против” и „въздържали се”. Приехме решението 

за изработване на подробен устройствен план в местността „Фатово”, землище на 
община Смолян.  

 

         Общинският съвет след като се запозна с Докладната записка на Николай  

Мелемов – Кмет на община Смолян, на основание чл. 21, ал.1, т.11 от ЗМСМА във 
връзка с чл. 124а, ал.1 от ЗУТ и чл. 1246, ал.1 от ЗУТ 

 

Р Е Ш И: 
 

1.  Разрешава изработването на проект за Подробен устройствен план - 

парцеларен план за обект : „Външно водоснабдяване и електроснабдяване на УПИ 1-

172, II - 172, УПИ III - 172 и УПИ IV - 172 в кв.13 в местност „Фатово“, землище 
Смолян, Община Смолян“, с трасе преминаващо през поземлен имот с идентификатор 

67653.6.505 по кадастралната карта на гр. Смолян. 

  

               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 
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нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони. Да се 
извършат процедури по 3033. 

 

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

 

2. Одобрява задание за изработване на Подробен устройствен план - парцеларен 

план за обект : „Външно водоснабдяване и електроснабдяване на УПИ 1-172, II - 172, 

УПИ III - 172 и УПИ IV - 172 в кв.13 в местност „Фатово“, землище Смолян, Община 
Смолян“. 

 

          Приложение : Задание за изработване на Подробен устройствен план - 

парцеларен план за обект : „Външно водоснабдяване и електроснабдяване на 
УПИ 1-172, II - 172, УПИ III - 172 и УПИ IV - 172 в кв. 13 в местност „Фатово“, 

землище.Смолян, Община Смолян“ 

 

 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Преминаваме към точка 16 от дневния ред. 

 

ПО ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Разрешение за изработване 

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

имот с идентификатор 73777.2.611 в местност „Лъките“, землище с. Търън. 

Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Разрешение за изработване на Подробен устройствен план, 

местност „Лъките”, землище село Търън. Колеги, имате думата за изказване по 

точката. Колеги, има ли желаещи да се изкажат? Не виждам. Който е съгласен да 
прекратим разискванията, моля да гласува. 
(Мариана Иванова: 10 „за”, без „против” и „въздържали се”.) 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Как 10? 

(Мариана Иванова: Имаше негласували.) 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Нямаме кворум тогава. Колеги, моля ви, по-сериозно да 
гласуваме прекратяване на разисквания относно разрешение за изработване на 
подробен устройствен план в местност „Лъките”, землище село Търън, по докладна 
№ 16. Който е съгласен да прекратим разискванията, моля да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 17, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: 17 „за”, без „против” и „въздържали се”. Прекратяваме 
разискванията. Колеги, преминаваме към гласуване на самото решение по докладната 
за разрешение за изработване на ПУП. 

 

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

 

1. Ангел Безергянов      – „за” 

2. Божидар Шуманов     – „за” 

3. Валентин Кюлхански     – „за” 

4. Венера Аръчкова      – „за” 
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5. Вижданка Младенова     – „за” 

6. Виолета Бояджиева     – отсъства 
7. Денислав Костов      – „за” 

8. Димитър Ангелов      – „за”  

9. Димитър Кръстанов     – отсъства 
10.  Екатерина Гаджева     – „за” 

11. Иван Френкев      – „за” 

12. Иван Гавазов      – отсъства 
13. Илия Томов      – отсъства 
14. Коста Начев      – отсъства 
15. Костадин Василев      – отсъства 
16. Мария Семерджиева     – „за” 

17. Милен Журналов      – „за” 

18. Минчо Симов      – „за” 

19. Петър Мирчев      – отсъства 
20. Петър Янев       – отсъства 
21. Рабие Кьосева      – „за” 

22. Радослава Вълчанова – Кисимова   – „за” 

23. Салих Аршински      – отсъства 
24. Сийка Йочева      – „за” 

25. Софка Иванова      – „за” 

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

28. Тодор Митов      – „за” 

29. Филип Топов      – „за” 

 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Моля, обявете резултата. 
(Мариана Иванова: 19 „за”, без „против”,  и „въздържали се”.) 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: С 19 „за”, без „против” и „въздържали се”, приехме решението 

относно точка 16 – разрешение за изработване на ПУП в местност „Лъките”, землище 
село Търън. 

 

            Общинският съвет след като се запозна с Докладната записка на Николай  

Мелемов – Кмет на община Смолян, на основание чл. 21, ал.1, т.11 от ЗМСМА във 
връзка с чл. чл. 124а, ал.1 и ал.2 от ЗУТ и чл. 1246, ал.1 от ЗУТ 

 

Р Е Ш И: 
 

1. Разрешава изработването на проект за Подробен устройствен план-

План за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор73777.2.611 

в местност „Лъките“, землище с.Търън, със следните устройствените параметри 

- устройствена зона Ок, плътност на застрояване до 30%, височина на 
застрояване до 12 метра, кинт до 1.5, озеленяване - до 50% и улична регулация 
за новообразуваният УПИ. 

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 
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устройствените схеми и планове и Наредба № 7 от 22.12.2003 г. за правила и 

нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони. 

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

части. 

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

2. Одобрява задание за изработване за Подробен устройствен план - План за 
регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 73777.2.611 в 
местност „Лъките“, землище с.Търън. 

Приложение : Задание за изработване за Подробен устройствен план - План за 
регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 73777.2.611 в местност 
„Лъките“, землище с.Търън. 

  

 

ПО СЕДЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Разрешение за 

изработване на Подробен устройствен план - парцеларен план за обект: 

„Кабелна линия ниско напрежение за присъединяване на „Хотел с ресторант“ на 

„Парт Тур“ ЕООД в к.к. Пампорово, община Смолян“.  

Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Преминаваме към точка 17 от дневния ред. Разрешение за 
изработване на подробен устройствен план, кабелна линия, намираща се в хотел-

ресторант „Парт Тур” ЕООД в курортен комплекс Пампорово. Колеги, имате… Г-н 

Мелемов, нещо? Имате думата за изказвания. Не виждам. Който е съгласен да 
прекратим разискванията, моля да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 19, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: С 19 „за”, без „против” и „въздържали се”, прекратихме 
разискванията. Колеги, преминаваме към гласуване разрешение за изработване на 
подробен устройствен план – кабелна линия.  
 

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

 

1. Ангел Безергянов      – „за” 

2. Божидар Шуманов     – „за” 

3. Валентин Кюлхански     – „за” 

4. Венера Аръчкова      – „за” 

5. Вижданка Младенова     – „за” 

6. Виолета Бояджиева     – отсъства 
7. Денислав Костов      – „за” 

8. Димитър Ангелов      – „за”  

9. Димитър Кръстанов     – отсъства 
10.  Екатерина Гаджева     – „за” 

11. Иван Френкев      – „за” 

12. Иван Гавазов      – „за” 
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13. Илия Томов      – отсъства 
14. Коста Начев      – отсъства 
15. Костадин Василев      – „за” 

16. Мария Семерджиева     – „за” 

17. Милен Журналов      – „за” 

18. Минчо Симов      – „за” 

19. Петър Мирчев      – отсъства 
20. Петър Янев       – отсъства 
21. Рабие Кьосева      – „за” 

22. Радослава Вълчанова – Кисимова   – „за” 

23. Салих Аршински      – отсъства 
24. Сийка Йочева      – „за” 

25. Софка Иванова      – „за” 

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

28. Тодор Митов      – „за” 

29. Филип Топов      – „за“ 

 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Моля, обявете резултата. 
(Мариана Иванова: 21 „за”, без „против”,  и „въздържали се”.) 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: С 21 „за”, без „против” и „въздържали се”, приехме решението 

относно разрешение за изработване на подробен устройствен план. 

               Общинският съвет след като се запозна с Докладната записка на Николай   

Мелемов – Кмет на община Смолян, на основание чл. 21, ал.1, т.11 от ЗМСМА във 
връзка с чл. 124а, ал.1 от ЗУТ и чл. 1246, ал.1 от ЗУТ 

 

Р Е Ш И: 
 

1. Разрешава изработването на проект за Подробен устройствен план - 

парцеларен план за обект : „Кабелна линия ниско напрежение за 
присъединяване на „Хотел с ресторант“ на „Парт Тур“ ЕООД в к.к. Пампорово, 

община Смолян“, с трасе преминаващо през поземлени имоти с 
идентификатори : 67653.16.37, 67653.590.343 и 67653.12.2 по кадастралната 
карта на гр. Смолян. 

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. 

Да се извършат процедури по 3033. 

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

2. Одобрява задание за изработване на Подробен устройствен план - 

парцеларен план за обект : „Кабелна линия ниско напрежение за 
присъединяване на „Хотел с ресторант“ на „Парт Тур“ ЕООД в к.к. Пампорово, 
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община Смолян“. 

Приложение : Задание за изработване на Подробен устройствен план - парцеларен 

план за обект :„Кабелна линия ниско напрежение за 
присъединяване на „Хотел с ресторант“ на „Парт Тур“ ЕООД в к.к. Пампорово, община 
Смолян“ 

 

 

ПО ОСЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Разрешение за изработване 

на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване на поземлени 

имоти с идентификатори 67653.37.4 и 67653.37.5 в местност „Крива река“, 

землище на гр. Смолян. 

Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Преминаваме към точка 18 от дневния ред. Разрешение за 
изработване на подробен устройствен план в местността „Крива река”, землище на гр. 

Смолян. Г-н Мелемов? Колеги, имате думата за изказване. Има ли желаещи, колеги? 

Не виждам. Който е съгласен да прекратим разискванията, моля да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 22, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: С 22 „за”, без „против” и „въздържали се”, прекратихме 
разискванията. Колеги, преминаваме към гласуване решението на точка 18, а именно 

разрешение за изработване на ПУП в местност „Крива река”, землище гр. Смолян. 

Много ви моля, по-тихо. Преминаваме към гласуване. 
 

Поименно гласуване на проекта за решение по т. 18 от дневния ред: 

 

1. Ангел Безергянов      – „за” 

2. Божидар Шуманов     – „за” 

3. Валентин Кюлхански     – „за” 

4. Венера Аръчкова      – „за” 

5. Вижданка Младенова     – „за” 

6. Виолета Бояджиева     – отсъства 
7. Денислав Костов      – „за” 

8. Димитър Ангелов      – „за”  

9. Димитър Кръстанов     – отсъства 
10.  Екатерина Гаджева     – „за” 

11. Иван Френкев      – „за” 

12. Иван Гавазов      – „за” 

13. Илия Томов      – „за” 

14. Коста Начев      – отсъства 
15. Костадин Василев      – „за” 

16. Мария Семерджиева     – „за” 

17. Милен Журналов      – „за” 

18. Минчо Симов      – „за” 

19. Петър Мирчев      – отсъства 
20. Петър Янев       – „за” 

21. Рабие Кьосева      – „за” 
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22. Радослава Вълчанова – Кисимова   – „за” 

23. Салих Аршински      – не гласува 
24. Сийка Йочева      – „за” 

25. Софка Иванова      – „за” 

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

28. Тодор Митов      – „за” 

29. Филип Топов      – „за” 

 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Моля, обявете резултата. 
(Мариана Иванова: 23 „за”, без „против”  и „въздържали се”.) 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: С 23 „за”, без „против” и „въздържали се”, приехме решението 

за изработване на подробен устройствен план в местността „Крива река”. 

 

        Общинският съвет след като се запозна с Докладната записка на Николай  

Мелемов – Кмет на община Смолян, на основание чл. 21, ал.1, т. 11 от ЗМСМА във 
връзка с чл. чл. 124а, ал.1 и ал.2 от ЗУТ и чл. 1246, ал.1 от ЗУТ 

 

Р Е Ш И: 
 

1. Разрешава изработването на проект за Подробен устройствен план - 

План за регулация и застрояване на поземлени имоти с идентификатори 

67653.37.4 и 67653.37.5 в местност „Крива река“, землище на гр. Смолян, със 
следните устройствените параметри - устройствена зона Ов, плътност на 
застрояване до 40%, височина на застрояване до 7 метра кота корниз и до 10 

метра кота било, кинт до 0.8, озеленяване - до 50% и улична регулация за 
новообразуваните УПИ. 

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

нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони. 

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

части. 

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

2. Одобрява задание за изработване за Подробен устройствен план - План за 
регулация и застрояване на поземлени имоти с идентификатори 67653.37.4 и 

67653.37.5 в местност „Крива река“, землище на гр. Смолян. 

Приложение : Задание за изработване за Подробен устройствен план - План за 
регулация и застрояване на поземлени имоти с идентификатори 67653.37.4 и 67653.37у5 в местност 
„Крива река“, землище на гр. Смолян. 
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ПО ДЕВЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Разрешение за изработване 

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

имот с идентификатор 67653.744.4 в местност „Спилак“, землище гр.Смолян. 

Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Колеги, преминаваме към точка 19 от дневния ред, а именно 

разрешение за изработване на подробен устройствен план в местността „Спилак”, 

землище гр. Смолян. Г-н Мелемов? 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Няма какво да добавя. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Колеги, имате думата за изказвания, разисквания по точка 19 

от дневния ред. Има ли желаещи, колеги? Не виждам. Който  е съгласен да прекратим 

разискванията, моля да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 23, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: С 23 „за”, без „против” и „въздържали се”, прекратихме 
разискванията. Колеги, преминаваме към гласуване решението за изработване на 
подробен устройствен план в местност „Спилак”, землище гр. Смолян. 

 

Поименно гласуване на проекта за решение по т. 19 от дневния ред: 

 

1. Ангел Безергянов      – „за” 

2. Божидар Шуманов     – „за” 

3. Валентин Кюлхански     – „за” 

4. Венера Аръчкова      – „за” 

5. Вижданка Младенова     – отсъства 
6. Виолета Бояджиева     – отсъства 
7. Денислав Костов      – „за” 

8. Димитър Ангелов      – „за”  

9. Димитър Кръстанов     – отсъства 
10.  Екатерина Гаджева     – „за” 

11. Иван Френкев      – „за” 

12. Иван Гавазов      – „за” 

13. Илия Томов      – „за” 

14. Коста Начев      – отсъства 
15. Костадин Василев      – „за” 

16. Мария Семерджиева     – „за” 

17. Милен Журналов      – „за” 

18. Минчо Симов      – „за” 

19. Петър Мирчев      – отсъства 
20. Петър Янев       – „за” 

21. Рабие Кьосева      – „за” 

22. Радослава Вълчанова – Кисимова   – „за” 

23. Салих Аршински      – не гласува 
24. Сийка Йочева      – „за” 

25. Софка Иванова      – „за” 

26. Стефан Сабрутев      – „за” 

27. Стоян Иванов      – „за” 
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28. Тодор Митов      – „за” 

29. Филип Топов      – „за” 

 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Моля, обявете резултата. 
(Мариана Иванова: 23 „за”, без „против”  и „въздържали се”.) 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: С 23 „за”, без „против” и „въздържали се”, приехме 
разрешението за изработване на подробен устройствен план в местност „Спилак”. 

 

         Общинският съвет след като се запозна с Докладната записка на Николай  

Мелемов – Кмет на община Смолян, на основание  чл. 21, ал.1, т.11 от ЗМСМА във 
връзка с чл. чл. 124а, ал.1 и ал.2 от ЗУТ и чл. 1246, ал.1 от ЗУТ 

 

Р Е Ш И: 
 

1. Разрешава изработването на проект за Подробен устройствен план - План за 
регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 67653.744.4 в местност 
„Спилак“, землище гр.Смолян, със следните устройствените параметри - 

устройствена зона Пп, плътност на застрояване до 80%, височина на застрояване до 

15 метра, кинт до 2.0, озеленяване - до 20% и улична регулация за новообразуваният 
УПИ. 

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

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

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

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

2. Одобрява задание за изработване за Подробен устройствен план - План за 
регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 67653.744.4 в местност 
„Спилак“, землище гр. Смолян. 

          Приложение : Задание за изработване за Подробен устройствен план - План за 
регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 67653.744.4 в местност 
„Спилак“, землище гр.Смолян. 

 

ПО ДВАДЕСЕТА 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 

 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Преминаваме към точка 20 от дневния ред, а именно отдаване 
чрез търг на земи и ниви от общински поземлен фонд на община Смолян. Давам 

думата на г-н Мелемов. 
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НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Няма какво да добавя. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Колеги, имате думата за изказване относно точка 20. Има ли 

желаещи, колеги? Не виждам. Който е съгласен да прекратим разискванията, моля да 
гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 23, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: С 23 „за”, без „против” и „въздържали се”, прекратихме 
разискванията по точка 19 от стария дневен ред, 20 от новия дневен ред. Колеги, 

преминаваме към гласуване решението на точката, а именно отдаване чрез търг на 
земи ниви от общински поземлен фонд на Община Смолян. 

 

Поименно гласуване на проекта за решение по т. 20 от дневния ред: 

 

1. Ангел Безергянов      – „за” 

2. Божидар Шуманов     – „за” 

3. Валентин Кюлхански     – „за” 

4. Венера Аръчкова      – „за” 

5. Вижданка Младенова     – отсъства 
6. Виолета Бояджиева     – отсъства 
7. Денислав Костов      – „за” 

8. Димитър Ангелов      – „за”  

9. Димитър Кръстанов     – отсъства 
10.  Екатерина Гаджева     – „за” 

11. Иван Френкев      – „за” 

12. Иван Гавазов      – „за” 

13. Илия Томов      – „за” 

14. Коста Начев      – отсъства 
15. Костадин Василев      – „за” 

16. Мария Семерджиева     – „за” 

17. Милен Журналов      – „за” 

18. Минчо Симов      – „за” 

19. Петър Мирчев      – отсъства 
20. Петър Янев       – „за” 

21. Рабие Кьосева      – „за” 

22. Радослава Вълчанова – Кисимова   – „за” 

23. Салих Аршински      – отсъства 
24. Сийка Йочева      – „за” 

25. Софка Иванова      – „за” 

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

28. Тодор Митов      – „за” 

29. Филип Топов      – „за” 

 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Моля, обявете резултата. 
(Мариана Иванова: 22 „за”, без „против”  и „въздържали се”.) 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: С 22 „за”, без „против” и „въздържали се”, приехме решението 

относно отдаване под наем чрез търг на земи от общински поземлен фонд. 
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                  Общинският съвет след като се запозна с Докладната записка на Николай   

Мелемов – Кмет на община Смолян, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8, ал. 2 и чл.27 ал.5 

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 

 

Р Е Ш И: 
 

            І. Упълномощава Кмета на Община Смолян да проведе процедура за 
провеждане на публични търгове с тайно наддаване по реда на чл. 65 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 землищата на, 
общ. Смолян, както следва:  

 

1.Землище на с. Букаците:   
- нива с идентификатор 02988.2.77 с площ 7267 кв. м.;        

- нива с идентификатор 02988.2.11 с площ 1927 кв. м.;       

 

      2.Землище на с. Широка лъка: 
- нива с идентификатор 83274.23.377 с площ 40183 кв. м.;        

- нива с идентификатор 83274.23.876 с площ 2489 кв. м.;    

       

ІІ.Упълномощава Кмета на Община Смолян да сключи договори за отдаване, със срок 

до 10 години със спечелилите търговете 
 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Колеги, преминаваме към точка 21. 

(Илия Томов, от място: 10 минути почивка.) 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Колеги, обявявам 10-минутна почивка. 
 

* * * * * 
 

(След почивката) 

 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Колеги, предлагам да продължим нашата работа след 

направената почивка. Моля за кворума. 
(Мариана Иванова: 20 съветници в залата.) 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Колеги, имаме присъствие на 20 общински съветници. 

Предлагам да продължим нашата работа. Стигнахме до точка 21 от дневния ред. 

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Промяна на градската 

транспортна схема за обслужване на населението. 

Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Промяна на градска транспортна схема за обслужване на 
населени места. Давам думата на г-н Мелемов. 
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НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Със Заповед от 26 ноември 2019 г. е назначена комисия в 

изпълнение на разпоредбите на чл. 8, ал. 1 и 2 от Наредба № 2 със задача да обследва 
и обсъди промени в маршрутните разписания по утвърдената вече транспортна схема. 
От работата на тази комисия произтичат и следващите решения по следващите 
докладни. Според мен Общинският съвет е органът, който трябва да заложи 

правилата на транспортната схема, но няма идеално решение. Транспортната схема 
трябва в крайна сметка да удовлетворява двете страни. Едните – нашите съграждани, 

а другата – транспортните фирми, които ще изпълняват транспортната схема, защото 

на базата на тази транспортна схема, която ще бъде приета от Общинския съвет, ще 
бъде обявен конкурс, на който ще се явят транспортните фирми. Балансът е много 

важен да се приемат такива правила, които ще бъдат изгодни и за фирмите. Защото 

иначе може да се окаже, че за някои фирми няма да има желаещи, ако няма баланс в 

решенията. Така че предлагам на вашето внимание решение по докладната. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Колеги, имате думата за изказване. Да, г-н Журналов. 

МИЛЕН ЖУРНАЛОВ: Г-жо председател, г-н кмете, уважаеми колеги! Относно тази 

докладна за корекция в градските линии, още на комисиите по време на сесията 
януари месец ние с колегите ви дадохме предложения по инициатива на структурата 
ни в Станевска, за което аз им благодаря за тяхната гражданска позиция. Там линията 
пътува само сутрин. Хората искаха да пътува и вечер, за да може да се получи 

някакъв баланс, тъй като хората си купуват карти, а реално ги използват само сутрин. 

Ние знаем, че има квартали в Смолян, които реално са отдалечени от центъра доста и 

е голямо усилие отиването и връщането  до там. Затова искам да благодаря на г-жа 
Коровска за това, че пое нещата и се случват. Благодаря на г-н Сабрутев, тъй като той 

също даде такова предложение на сесията. Благодаря ви! 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Колеги, други изказвания? Да, г-н Безергянов. Г-н Кюлхански. 

АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Уважаема г-жо председател, уважаеми г-н кмет на община 
Смолян, уважаеми общински съветници, уважаеми дами и господа кметове на 
кметства и населени места, уважаеми представители на печатните и електронните 
медии! Във връзка с така предложената докладна записка, като цяло групата на ГЕРБ 

реши и заострям вашето внимание на конкретни предложения във връзка с нея. 

Считаме, че е уместно относно основна градска автобусна линия № 16 „Станевска – 

спирка „ЕВН”” да стане основна градска линия № 16 „Станевска – спирка Бункера”. 

Съответно в другата посока също така автобусът да тръгва в обратна посока от спирка 
Бункера – съответно спирка Станевска. Също така това да бъде допълнено в 

докладната, така и в приложенията към докладната, касаеща въпросната линия. 
Имаше направени предложения относно основна градска автобусна линия № 31 – 

гробищни паркове в кв. Райково, кв. Смолян, като почивките, престоя на рейса, който 

ще извършва превоза, да се уеднакви и да стане 35 минути. Защото се получаваше 
едно голямо несъответствие във връзка с това, че гробищният парк в Смолян е 
изключително голям и се посещава от много жители и гости на града. И с цел 

уеднаквяване на престоя на автобуса, да стане 35 минути, съответно както беше 
представено в комисията, и за престоя в гробищен парк кв. Райково. В този ред на 
мисли да бъде допълнено в докладната и в приложенията към нея. Иначе общо взето 

като цяло по тази докладна нямаме други забележки и допълнения. Надявам се, че и 

другите колеги общински съветници ще я подкрепят. Общо взето волята е да бъде в 



Протокол № 08/30.04.2020 г.  

  

52 

 

интерес на нашите съграждани и максимално да улесняваме нормалното протичане на 
техните ежедневно-битови процеси и дейности. Благодаря! 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Благодаря, г-н Безергянов! В крайна сметка, само да кажа, че 
становището на комисията от проведеното съвместно заседание в понеделник е 
същото, че престоят на гробищен парк „Беклийца” да бъде 35 минути, което 

общинска администрация е отразила в измененията и в допълненията. А относно 

крайната точка и крайната спирка да не бъде ЕВН, както е написано, а да бъде 
Бункера, г-н Мелемов прие предложението, което беше дадено и на комисията. Да, г-
н Журналов. 

МИЛЕН ЖУРНАЛОВ: Уважаеми колеги, ние ще подкрепим това предложение за 
разширяване обхвата до Бункера на линиите. Благодарим на колегите! Това е добре, 
защото така и работещите в тази посока ще могат да се възползват за прибиране и 

отиване. Благодарим! 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Да, г-н Кюлхански! 

ВАЛЕНТИН КЮЛХАНСКИ: Уважаема г-жо председател на Общинския съвет, 
уважаеми г-н кмет! Аз конкретно не по тази точка, но мисля, че тука е мястото. Искам 

да попитам ходи ли някакъв автобус до Северната промишлена зона, включително 

там Кабелния завод, Инструменталния завод, БКС, Кокоимпекс, Арексим и 

предвижда ли Общината да включи в транспортната схема, ако не ходи съответно 

такъв автобус, за в бъдеще? Благодаря! 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: На предишната сесия, г-н Кюлхански, градските линии 

приехме. Там е автобусна линия № 6, но нека да дам думата на г-жа Цекова. Там има 
автобус № 6, който попада в транспортната си линия и транспортното движение. 
МАРИАНА ЦЕКОВА: Благодаря ви, г-жо Аръчкова! Вие бяхте много изчерпателна. 
Там само часовият диапазон ще бъде съобразен с пътуващите към големите фабрики 

нагоре в Северната промишлена зона. Имахме едно такова събрание с 
представителите, собствениците и съответно управляващите тези предприятия, 

където има най-много работещи. Тепърва ни предстои още едно. Там няма да правим 

промени и затова не сме ви го предложили. Имаме автобус. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Благодаря, г-жо Цекова! 
(Валентин Кюлхански: Имаше едно време един автобус № 66, който пътуваше от 

Устово. ) 

ПЕТЯ КОРОВСКА: Да, прав сте! Два са автобусите – 6 и 66. Като този, за който 

питате, не е закрит и не е променян неговият график. Съобразен е със смените. 
(Валентин Кюлхански: А сега пътува ли?) 

ПЕТЯ КОРОВСКА: Не пътува, защото не е необходим. Има специализиран превоз 
нает от мениджърите на дружествата. Може да бъде възобновен. Може, разбира се! 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Колеги, други въпроси имате ли? Да, г-н Сабрутев. 

СТЕФАН САБРУТЕВ: Уважаема г-жо председател, уважаеми г-н кмет, колеги! Ние 
ще подкрепим точно тази точка. Но аз искам да изкажа незадоволството си, че ние 
кърпим на парче от доста години. Мисля, че е крайно време да се обяви един нов 

конкурс, който да обхване целият град и да се развият наново линиите. Сега ще 
решим един проблем на махала Станевска, ама няма да решим на Невястата, вашият 
квартал, и нагоре към Икономиката. Защото там един автобус, до колкото знам, 

сутрин и вечер. Трябва да се преразгледат нещата, трябва да се преразгледат какви 

автобуси могат да пътуват, защото там знаете все пак пътят е много стеснен, има 
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паркирали коли. Изобщо, много неща и в градската, и извънградската схема. 
Използвам случая да кажа по следващите точки нашата група няма да подкрепим 

предложенията, защото те не са в интерес на гражданите. Там, да си кажем наистина, 
потокът на пътници е намалял, но във всяко едно село се намалява или се изменя така 
графика, че ощетява самите жители. Най-осезаемо и най-много хора, които 

протестират има от Момчиловци. Аз имам няколко обаждания от там. Има хора, 
които пътуват с последния автобус и е желателно да го запазим. Апелирам към 

колегите да не правим промените. Хубаво е Общинската администрация да се вземе в 

ръце и най-накрая да обяви един конкурс. Ние в комисиите дискутирахме доста 
надълго. Да, те не са печеливши селските линии, това е факт. Обаче когато обявите 
нов конкурс и съчетаете градска линия с извънградска, тогава съм сигурен, че едната 
ще припокрие другата. Всички превозвачи искат да возят в града, нали така? Никой 

не иска да вземе селата. Именно затова е необходимо обявяване на един нов конкурс, 
с разпределение пропорционално за всеки един, за да може да няма само губещи 

линии в едната фирма, а да се разпределят пропорционално на всички, които желаят. 
Благодаря! 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: На теория е много по-лесно, от колкото на практика. Защото 

и печелившите не са вече толкова печеливши, колкото са били. Затова е хубаво, 

когато се говори, да има конкретни предложения. Ама с конкретни предложения се 
говори и да ги обсъждаме. Нямам нищо против. Пак казах, в цялата работа е много 

важно да има баланс, защото когато дойде време да има конкурс, ще се окаже, че има 
линии, за които няма кандидати. Така че давайте с конкретни предложения. Затова 
Общинският съвет да ги обсъди и да вземе решение. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Колеги, други изказвания? Да, г-н Топов. 

ФИЛИП ТОПОВ: Значи ще бъда максимално кратък. Както е записано във всичките 
докладни записки, последното решение, с което Общинският съвет е утвърдил 

общинската транспортна схема и разписанията на автобусните линии от градският и 

междуселищният транспорт, и линиите от квотата на Община Смолян от областната и 

републиканската транспортна схема, е от 2010 година. Полемиките, когато се водеха 
по отношение на цялостната, комплексната транспортна схема, уважаеми колеги, тя 
не е само общинска. Тя включва услугата транспортни дейности в полза на 
гражданите и между селата, между различните общини и в цялост републиканската 
пътна мрежа. Понеже г-н кмета казва да направим конкретни предложения – да. В 

момента тези докладни записки отговарят на нуждите на създалата се обстановка 
поради настъпилата криза, но конкретното ми предложение. В подкрепа на 
предложението на г-н Сабрутев, да се ангажират хора специалисти, които да започнат 
под ръководството ако трябва и на Областния управител, да се направи една 
качествена разработка за бъдеща транспортна схема като цяло. В тази разработка да 
се отчетат даденостите не към  2010 година, а към  настоящия момент. Трябва да 
бъдат редуцирани…Г-жо Гаджева, нещо смешно ли казах? 

(Екатерина Гаджева, от място: Всичко е смешно.) 

ФИЛИП ТОПОВ: Всичко е смешно! Разбирам. Да бъдат съобразени сегашните 
условия, къде са нуждите в селата. 70 %, не знам дали съм точен, от населението на 
общината живее в селата. Дали е така… Прощавайте! 30 % живее в селата, но все пак 

интересно е друго. Повечето хора, които са безработни, които имат все пак някакъв 

траен поминък, в момента живеят в селските райони. Трябва да отчетем тяхната 
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необходимост. По отношение на това, което каза г-н Сабрутев. Аз също имам 

усещането, че правим едни палеативни промени не толкова да задоволим интереса на 
хората от общината, а да облекчим транспортните фирми да изпълняват дето се казва 
тази услуга с по-малко разходи, с по-малко средства. Затова, уважаеми колеги, не 
като проект за решение, а като предложение. В скоро време да се съберат съответните 
компетентни органи и да започнем да работим за цялото изработване на тази 

транспортна схема, която трябва да бъде съчетана с междуселските линии, с квотите 
на общината по отношение на републиканската транспортна схема и там ще видите, 
че тези, които кандидатстват да изпълняват определени транспортни схеми, поне 
тогава, когато аз съм обсъждал в 2010-та година тогавашната транспортна схема, се 
комбинираха. Ще кажа нещо, което най-вероятно хората го усещат и го знаят, 
печеливша транспортна линия и по-малко печеливша. И завършвам. При всички 

случаи ще трябва да съобрази тази комисия и структуроопределящите предприятия, 

които работят в момента на територията на общината. Да влезнат във връзка с 
ръководителите на тези структуроопределящи предприятия и те да си дадат също 

мнението евентуално как чрез транспортната схема може да облекчим превоза на 
работниците и служителите, които пътуват към тези предприятия. Това е моето 

предложение, уважаеми колеги! Мисля, че то е резонно и няма смисъл да чакаме още 
10 години да актуализираме транспортна схема като транспортна схема. Благодаря! 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Аз смятам наистина, че транспортната схема трябва да 
обслужва единствено предприятията и училищата. Хората, които не са на работа ние 
няма как да ги обхванем и да ги коментираме. Така че пределно ясно е, че трябва на 
първо място да обслужва работещите и учениците. Другите, които не са на работа, 
ние няма как да ги коментираме и да ги обхващаме. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Колеги, имате ли други въпроси? Не виждам. Който е 
съгласен да прекратим разискванията по точка 21 от дневния ред, моля да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 24, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: С 24 „за”, без „против” и „въздържали се”, прекратихме 
разискванията по точката. Колеги, преминаваме към приемане решението на точка 21 

с така направените промени от становищата на колегите, всички общински 

съветници, плюс това, което е като становище и като решение на комисията от 27 

април 2020 г. проведеното заседание, а именно по точка 1 от решението: Основна 
градска автобусна линия № 16 „Станевска – спирка ЕВН”, вместо спирка ЕВН – 

спирка Бункера и за гробищния парк допълнението от 35 минути престой на 
гробищен парк „Беклийца”, които предложения г-н Мелемов ги прие. Моля за вашият 
вот. 
 

Поименно гласуване на проекта за решение по т. 21 от дневния ред: 

 

1. Ангел Безергянов      – „за” 

2. Божидар Шуманов     – „за” 

3. Валентин Кюлхански     – „за” 

4. Венера Аръчкова      – „за” 

5. Вижданка Младенова     – „за” 

6. Виолета Бояджиева     – отсъства 
7. Денислав Костов      – „за” 
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8. Димитър Ангелов      – „за”  

9. Димитър Кръстанов     – отсъства 
10.  Екатерина Гаджева     – „за” 

11. Иван Френкев      – не участва в гласуването 

12. Иван Гавазов      – „за” 

13. Илия Томов      – „за” 

14. Коста Начев      – отсъства 
15. Костадин Василев      – „за” 

16. Мария Семерджиева     – „за” 

17. Милен Журналов      – „за” 

18. Минчо Симов      – „за” 

19. Петър Мирчев      – отсъства 
20. Петър Янев       – „за” 

21. Рабие Кьосева      – „за” 

22. Радослава Вълчанова – Кисимова   – „за” 

23. Салих Аршински      – „за” 

24. Сийка Йочева      – „за” 

25. Софка Иванова      – „за” 

26. Стефан Сабрутев      – „за” 

27. Стоян Иванов      – „за” 

28. Тодор Митов      – „за” 

29. Филип Топов      – „за” 

 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Моля, обявете резултата. 
(Мариана Иванова: 24 „за”, без „против”,  и „въздържали се”.) 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: С 24 „за”, без „против” и „въздържали се”, приехме решението 

по точка 21 от дневния ред. 

 

              Общинският съвет след като се запозна с Докладната записка на Николай   

Мелемов- Кмет на община Смолян  

 

Р Е Ш И: 
 

          На основание чл. 17, ал. 5 от Закона за автомобилните превози и чл. 8, ал. 3 от 
Наредба №2 за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за 
осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси, утвърждава промени в 
транспортната схема на община Смолян, приета с Решение № 424/21.04.2010г. на 
Общински съвет Смолян, както следва:  

1. Основна градска основна автобусна линия № 16 Станевска  - Спирка 

ЕVN 

 Маршрут: Станевска – Автогара Смолян – Военно окръжие – Кино „Дружба“ 

– Здравец – Планетариум –Нов център - Болница- Спирка EVN – Горно 

Райково – ОКС - КАТ - Бункера  
 В обратна посока: Бункера – КАТ – ОКС – Горно Райково - Спирка EVN – 

Болница- Нов център – Планетариум – Здравец – Военно окръжие – Автогара 
Смолян - Станевска 
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Еднопосочна дължина : 5.2 

Времепътуване: 15 мин. в  едната посока 
Брой курсове двупосочно: Два курса дневно 

Брой автобуси на линия: 1 броя автобуси   /клас I,  II и А/ съгласно чл. 37 т. 1 

от Наредба 2/15.03.2002г. 
Разписание: Приложение № 1 към докладната записка 

 

1. Основна градска автобусна линия № 31 Гробищни паркове в кв. Райково 

и гр. Смолян 

 

Маршрут : Бункера – Аврамиковска – ОКС- Горно Райково- Болница – Нов 
център – Планетариум- Здравец- Военно окръжие – х-л “Соколица“ – Каптажа- х-л 

“ 

 Соколица- Автогара- Военно окръжие  - Гробищен парк 1- ПГИ- Гробищен парк 

2- Престой – Гробищен парк -2 – ПГИ – Гробищен парк 1 – Кино дружба – 

Здравец – Планетариум – Нов център – Болница – Горно Райково- ОКС – Бункера 
– Аврамиковска – Гробищен парк „Райково“- Престой   – Гробищен парк 

„Райково“- Аврамиковска – Бункера – ОКС – Болница - Нов център- Планетариум 

–Здравец- Военно окръжие – Автогара – Каптажа  
Еднопосочна дължина : 36 км 

Времепътуване: 67мин.   

Брой курсове двупосочно: 1 брой само в събота  
Брой автобуси на линия: 1 броя автобус   /клас I,  II и А/ съгласно чл. 37 т. 1 

от Наредба 2/15.03.2002г. 
Разписание: Приложение № 2 към докладната записка 

 

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Промяна на общинската 

транспортна схема за обслужване на населението по междуселищна линия 

Смилян – Бункера – Смолян. 

Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Преминаваме към точка 22, касаеща промяна на общинската 
транспортна схема по междуселищна линия Смилян – Бункера – Смолян. Тук нямаме 
допълване от комисиите. Становището е, че приемат докладната и становищата на 
общинските съветници. Г-н Мелемов, вие нещо имате ли да добавите? Колеги, имате 
думата за изказвания и разисквания по точка 22 от дневния ред, а именно промяна в 

общинска транспортна схема Смилян – Бункера – Смолян. Да, г-н Кюлхански. 

ВАЛЕНТИН КЮЛХАНСКИ: Кметът на Смилян е тука, да каже дали е съгласен.  

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Добре. Той е дал становище, но нека. Заповядайте, г-н 

Червенков. 

ЧАВДАР ЧЕРВЕНКОВ – кмет на село Смилян: Г-жо председател, г-н кмет, господа и 

госпожи общински съветници! При мен не е постъпило нещо различно. Тази схема е 
от отдавна известна. При мен няма искане различно от това, което е в момента. 
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ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Нямат претенции, няма проблеми. И становището е в 

подкрепа на така съществуващата транспортна схема. Г-жа Кьосева?в 

(Рабие Кьосева, от място: Същото.) 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Други изказвания, колеги? Не виждам. Който е съгласен да 
прекратим разискванията по точка 22 от дневния ред, моля да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 25, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: С 25 „за”, без „против” и „въздържали се”, прекратихме 
разискванията. Колеги, преминаваме към гласуване на промяна на общинска 
транспортна схема за обслужване на населението по междуселищна линия Смилян – 

Бункера – Смолян.  

 

Поименно гласуване на проекта за решение по т. 22 от дневния ред: 

 

1. Ангел Безергянов      – „за” 

2. Божидар Шуманов     – „за” 

3. Валентин Кюлхански     – „за” 

4. Венера Аръчкова      – „за” 

5. Вижданка Младенова     – „за” 

6. Виолета Бояджиева     – отсъства 
7. Денислав Костов      – „за” 

8. Димитър Ангелов      – „за”  

9. Димитър Кръстанов     – отсъства 
10.  Екатерина Гаджева     – „за” 

11. Иван Френкев      – „въздържал се” 

12. Иван Гавазов      – „против” 

13. Илия Томов      – „за” 

14. Коста Начев      – отсъства 
15. Костадин Василев      – „за” 

16. Мария Семерджиева     – „за” 

17. Милен Журналов      – „за” 

18. Минчо Симов      – „за” 

19. Петър Мирчев      – отсъства 
20. Петър Янев       – „за” 

21. Рабие Кьосева      – „въздържала се” 

22. Радослава Вълчанова – Кисимова   – „за” 

23. Салих Аршински      – не гласува 
24. Сийка Йочева      – „за” 

25. Софка Иванова      – „за” 

26. Стефан Сабрутев      – „против” 

27. Стоян Иванов      – „за” 

28. Тодор Митов      – „за” 

29. Филип Топов      – „за” 

 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Моля, обявете резултата. 
(Мариана Иванова: 20 „за”, 2 „против”  и 2 „въздържали се”.) 
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ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: С 20 „за”, 2 „против” и 2 „въздържали се”, приехме решението 

по точка 22 от дневния ред, а именно промяната в общинската транспортна схема 
Смилян – Бункера – Смолян. 

 

        Общинският съвет след като се запозна с Докладната записка на Николай  

Мелемов – Кмет на община Смолян, 

 

Р Е Ш И: 
 

             На основание чл. 17, ал. 5 от Закона за автомобилните превози и чл. 8, ал. 3 от 
Наредба №2 за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за 
осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси, утвърждава промени в 
транспортната схема на община Смолян както следва:  

 

1. Линия Автогара Смолян –Бункера  - Смилян 

Маршрут : Смилян –Чокманово -  Бункера – Автогара Смолян 

Еднопосочна дължина -  14 км до Бункера + 6 км до Смолян  

Времепътуване – 32  мин до Бункера, до Смолян 52мин.  

Брой курсове двупосочно – 3 бр. ежедневно 

Брой на автобуси на линия: 1бр. /клас I,  II и А/ съгласно чл. 37 т. 1 от Наредба 
2/15.03.2002г. 
Линията се изпълнява ежедневно 
 

 

Разписание: 
 

В работни дни 

От Смилян  От Бункера  От Смолян 

6:45 ч. , 8:40 ч. , 11:50 ч. 8:00, 11:00; 15:25,  7:40 ; 15:00  уч. дни 

                                                        В празнични дни 

От Смилян  От Бункера   

  9:00 ч. 8:00 ч.,   

Забележка: С цел запазване на интересите на пътуващите при отпадане на 
курса в 6:45 от Смилян в събота и неделя е, желаещите могат да пътуват с автобуса по 

линията Горна Арда – Смолян в 8:20 ч., както и по линията Смолян – Горна Арда в 

обратна посока. 
 

ПО ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Промяна на общинската 

транспортна схема за обслужване на населението по междуселищна линия 

Сивино – Бункера. 

Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Преминаваме към точка 23 от дневния ред. Промяна на 
общинска транспортна схема по междуселищна линия Сивино – Бункера. Г-н 

Мелемов? Колеги, имате думата за изказване по точка 23 от дневния ред. Има ли 

желаещи колеги? 

(Валентин Кюлхански, от място: Не виждам представители от населеното място.) 
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ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Няма. Представителите са само на Момчиловци.. Има 
записани хора от село Момчиловци, те да се изкажат, от предприятията тримата, 
директорите на предприятията, но те са уведомени да дойдат на по-късен етап, плюс 
представител на формированието. 

(Костадин Василев, от място: Г-н Червенков е от Сивино.) 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Не, Сивино си има кметски наместник. 

(Мариана Цекова, от място: Той е от Сивино.) 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Но няма претенции и няма промяна. Колеги, предлагам да 
прекратим разискванията. Който е съгласен, моля да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 23, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Колеги, преминаваме към гласуване решението по точка 23, а 
именно промяна в междуселищната линия Сивино – Бункера.  
 

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

 

1. Ангел Безергянов      – „за” 

2. Божидар Шуманов     – „за” 

3. Валентин Кюлхански     – „за” 

4. Венера Аръчкова      – „за” 

5. Вижданка Младенова     – „за” 

6. Виолета Бояджиева     – отсъства 
7. Денислав Костов      – „за” 

8. Димитър Ангелов      – „за”  

9. Димитър Кръстанов     – отсъства 
10.  Екатерина Гаджева     – „за” 

11. Иван Френкев      – „въздържал се” 

12. Иван Гавазов      – „въздържал се” 

13. Илия Томов      – „за” 

14. Коста Начев      – отсъства 
15. Костадин Василев      – „за” 

16. Мария Семерджиева     – „за” 

17. Милен Журналов      – „за” 

18. Минчо Симов      – „за” 

19. Петър Мирчев      – отсъства 
20. Петър Янев       – „за” 

21. Рабие Кьосева      – „въздържала се” 

22. Радослава Вълчанова – Кисимова   – „за” 

23. Салих Аршински      – не гласува 
24. Сийка Йочева      – „за” 

25. Софка Иванова      – „за” 

26. Стефан Сабрутев      – „против” 

27. Стоян Иванов      – „за” 

28. Тодор Митов      – „за” 

29. Филип Топов      – „за” 

 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Моля, обявете резултата. 
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(Мариана Иванова: 20 „за”, 1 „против”  и 3 „въздържали се”.) 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: 20 „за”, 1 „против” и 3 „въздържали се”. Приехме решението 

по точка 23 от дневния ред. 

 

        Общинският съвет след като се запозна с Докладната записка на Николай  

Мелемов – Кмет на община Смолян,  

 

Р Е Ш И: 
 

         `1. На основание чл. 17, ал. 5 от Закона за автомобилните превози и чл. 8, ал. 3 от 
Наредба №2 за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за 
осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси, утвърждава промени в 
транспортната схема на община Смолян както следва:  
   Линия:  Бункера -  Сивино  – Бункера 

Маршрут: Сивино – Люлка  –разклон А. Тунев –  р.Букаците - Липец- Смилян – 

Чокманово – разклон Чокманово - Бункера 

Еднопосочна дължина :– 24 км 

         Времепътуване:  57 мин. 

Брой курсове двупосочно:  2 бр. в неделя 1 

Особености на линията –  петък и неделя 

Брой автобуси на линия: 1 броя автобуси   /клас I,  II и А/ съгласно чл. 37 т. 1 от 

Наредба 2/15.03.2002г. 

 

                                                        Разписание: 

 

От Бункера   От  Сивино 

05:30 ч, 17:55 – петък, 15.30 ч. - 

неделя 

06:30;19:00 петък, 16:30 неделя 

 

 

                 2.Линии, които следва да бъдат закрити, поради отпаднала транспортна 
необходимост и трайно неизпълнение от страна на превозвачите: 

1. Смолян – Кремене – Черешово 

2. Смолян – Черешките 

3. Вълчан – Смилян. 

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Промяна на 

междуселищната транспортна схема  за обслужване на населението по 

направление Смолян – Мугла и обратно. 

Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Колеги, преминаваме към точка 24 от дневния ред, а именно 

промяна на междуселищна транспортна схема за обслужване Смолян – Мугла и 

обратно. Г-н Мелемов?  

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Няма какво да добавя. 
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ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Колеги, имате  думата за изказване по точка 24 от дневния 
ред. Има ли желаещи, колеги? Не виждам. Който е съгласен да прекратим 

разискванията, моля да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 24, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: С 24 „за”, без „против” и „въздържали се”, прекратихме 
разискванията. Колеги, преминаваме към гласуване промяна на междуселищна 
транспортна схема по направление Смолян – Мугла и обратно. 

 

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

 

1. Ангел Безергянов      – „за” 

2. Божидар Шуманов     – „за” 

3. Валентин Кюлхански     – „за” 

4. Венера Аръчкова      – „за” 

5. Вижданка Младенова     – „за” 

6. Виолета Бояджиева     – отсъства 
7. Денислав Костов      – „за” 

8. Димитър Ангелов      – „за”  

9. Димитър Кръстанов     – отсъства 
10.  Екатерина Гаджева     – „за” 

11. Иван Френкев      – „въздържал се” 

12. Иван Гавазов      – „против” 

13. Илия Томов      – „за” 

14. Коста Начев      – отсъства 
15. Костадин Василев      – „за” 

16. Мария Семерджиева     – „за” 

17. Милен Журналов      – „за” 

18. Минчо Симов     – „за” 

19. Петър Мирчев      – отсъства 
20. Петър Янев       – „за” 

21. Рабие Кьосева      – „въздържала се” 

22. Радослава Вълчанова – Кисимова   – „за” 

23. Салих Аршински      – не гласува 
24. Сийка Йочева      – „за” 

25. Софка Иванова      – „за” 

26. Стефан Сабрутев      – „против” 

27. Стоян Иванов      – „за” 

28. Тодор Митов      – „за” 

29. Филип Топов      – „за” 

 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Моля, обявете резултата. 
(Мариана Иванова: 20 „за”, 2 „против” и  2  „въздържали се”.) 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: 20 „за”, 2 „против” и 2 „въздържали се”, приехме решението 

по точка 24 от дневния ред, а именно направление Смолян – Мугла и обратно. 
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        Общинският съвет след като се запозна с Докладната записка на Николай  

Мелемов – Кмет на община Смолян ,  

 

Р Е Ш И: 

 

            На основание чл. 17, ал. 5 от Закона за автомобилните превози и чл. 8, ал. 3 от 
Наредба №2 за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за 
осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси, утвърждава промени в 
транспортната схема на община Смолян, приета с Решение № 424/21.04.2010г. на 
Общински съвет Смолян, както следва:  
 

Междуселищна автобусна линия Смолян – Мугла - Смолян 

 Маршрут: Смолян – Мугла - Смолян 

 Еднопосочна дължина : 26 

Времепътуване: 1ч.14 мин. в  едната посока 
Брой курсове двупосочно: 2 

Брой автобуси на линия: 1 броя автобуси   /клас I,  II и А/ съгласно чл. 37 т. 1 от 
Наредба 2/15.03.2002г. 

 

Разписание:  

В понеделник и петък :  

От Смолян 5:40, 17:00 

От Мугла 7:00, 18:15 

От 01.10 до 01. 04 – пътува от Смолян в 16:00 

В неделя : 
От Смолян 11:30, 17:00 

От Мугла 13:00, 18:50 

От 01.10 до 01. 04 – пътува от Смолян в 16:00 

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Промяна на 

междуселищната транспортна схема за обслужване на населението по 

направление Смолян – Турян и обратно.   

Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Преминаваме към точка 25 от дневния ред, а именно промяна 
на междуселищна транспортна схема за обслужване на населението Смолян – Турян и 

обратно. Г-н Мелемов? Колеги, имате думата за изказвания. Има ли желаещи, колеги? 

Не виждам. Който е съгласен да прекратим разискванията, моля да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 25, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: 25 „за”, без „против” и „въздържали се”. Прекратихме 
разискванията. Колеги, преминаваме към гласуване на решението относно промяна на 
междуселищната транспортна схема по направление Смолян – Турян и обратно. 

 

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

 

1. Ангел Безергянов      – „за” 

2. Божидар Шуманов     – „за” 

3. Валентин Кюлхански     – „за” 
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4. Венера Аръчкова      – „за” 

5. Вижданка Младенова     – „за” 

6. Виолета Бояджиева     – отсъства 
7. Денислав Костов      – „за” 

8. Димитър Ангелов      – „за”  

9. Димитър Кръстанов     – отсъства 
10.  Екатерина Гаджева     – „за” 

11. Иван Френкев      – „въздържал се” 

12. Иван Гавазов      – „за” 

13. Илия Томов      – „за” 

14. Коста Начев      – отсъства 
15. Костадин Василев      – „за” 

16. Мария Семерджиева     – „за” 

17. Милен Журналов      – „за” 

18. Минчо Симов     – „за” 

19. Петър Мирчев      – отсъства 
20. Петър Янев       – „за” 

21. Рабие Кьосева      – „въздържала се” 

22. Радослава Вълчанова – Кисимова   – „за” 

23. Салих Аршински      – не гласува 
24. Сийка Йочева      – „за” 

25. Софка Иванова      – „за” 

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

28. Тодор Митов      – „за” 

29. Филип Топов      – „за” 

 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Моля, обявете резултата. 
(Мариана Иванова: 21 „за”, 1 „против” и 3 „въздържали се”.) 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: 21 „за”, 1 „против” и 3 „въздържали се”, приехме промяната 
на междуселищна транспортна схема за обслужване на населението Смолян – Турян и 

обратно. 

                   Общинският съвет след като се запозна с Докладната записка на Николай   

Мелемов – Кмет на община Смолян ,  

  

Р Е Ш И: 
 

       На основание чл. 17, ал. 5 от Закона за автомобилните превози и чл. 8, ал. 3 от 
Наредба    №2 за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за 
осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси, утвърждава промени в 
транспортната схема на община Смолян, приета с Решение № 424/21.04.2010г. на 
Общински съвет Смолян, както следва:  

Междуселищна автобусна линия Смолян – Турян - Смолян 

 Маршрут: Автогара Смолян – кв. Станевска - Турян 

 В обратна посока: Турян – кв. Станевска – Автогара Смолян. 

Еднопосочна дължина : 12 
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Времепътуване: 23 мин. в  едната посока 
Брой курсове двупосочно: 2  

Брой автобуси на линия: 1 броя автобуси   /клас I,  II и А/ съгласно чл. 37 т. 1 

от Наредба 2/15.03.2002г. 
Разписание:  

Особености на линията : Изпълнява се понеделник и петък 

През периода 1 април до 1  ноември и събота и неделя  

От 1 април до 1 ноември автобуса тръгва в 17:50 от Автогара Смолян и 

18:15 от Турян 

От Смолян - 8:30, 15:30 

От Турян – 9:00, 16:00  

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Промяна на 

общинската транспортна схема за обслужване на населението по междуселищна 

автобусна линия  Устово – Левочево – Устово, понеделник и петък през 

Хасовица. 

Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Колеги, преминаваме към точка 26 от дневния ред, а именно 

промяна на автобусна линия Устово – Левочево – Устово. Колеги, имате думата за 
изказвания. Има ли желаещи, колеги? Не виждам. Който е съгласен да прекратим 

разискванията, моля да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 24, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Колеги, с 24 „за” прекратихме разискванията по точката. 
Преминаваме към гласуване решението по точка 26, а именно промяна на общинска 
транспортна схема по автобусна линия Устово – Левочево – Устово. 

 

Поименно гласуване на проекта за решение по т. 26 от дневния ред: 

 

1. Ангел Безергянов      – „за” 

2. Божидар Шуманов     – „за” 

3. Валентин Кюлхански     – „за” 

4. Венера Аръчкова      – „за” 

5. Вижданка Младенова     – „за” 

6. Виолета Бояджиева     – отсъства 
7. Денислав Костов      – „за” 

8. Димитър Ангелов      – „за”  

9. Димитър Кръстанов     – отсъства 
10.  Екатерина Гаджева     – „за” 

11. Иван Френкев      – „за” 

12. Иван Гавазов      – „за” 

13. Илия Томов      – „за” 

14. Коста Начев      – отсъства 
15. Костадин Василев      – „за” 

16. Мария Семерджиева     – „за” 

17. Милен Журналов      – „за” 
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18. Минчо Симов     – „за” 

19. Петър Мирчев      – отсъства 
20. Петър Янев       – „за” 

21. Рабие Кьосева      – „въздържала се” 

22. Радослава Вълчанова – Кисимова   – „за” 

23. Салих Аршински      – не гласува 
24. Сийка Йочева      – „за” 

25. Софка Иванова      – „за” 

26. Стефан Сабрутев      – „против” 

27. Стоян Иванов      – „за” 

28. Тодор Митов      – „за” 

29. Филип Топов      – „за” 

 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Моля, обявете резултата. 
(Мариана Иванова: 22 „за”, 1„против”, 1 „въздържал се”.) 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: 22 „за”, 1 „против” и 1 „въздържал се”, решението по точка 26 

от дневния ред, а именно направление Смолян – Устово – Левочево – Хасовица. 
 

        Общинският съвет след като се запозна с Докладната записка на Николай  

Мелемов – Кмет на община Смолян ,  

  

Р Е Ш И: 

 
            На основание чл. 17, ал. 5 от Закона за автомобилните превози и чл. 8, ал. 3 от 
Наредба №2 за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за 
осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси, утвърждава промени в 
транспортната схема на община Смолян, приета с Решение № 424/21.04.2010г. на 
Общински съвет Смолян, както следва:  

Линия: Устово –Левочево  - Хасовица -Устово 

Маршрут: Устово –Левочево  - Хасовица -Устово 

Еднопосочна дължина : – 11   км   

         Времепътуване:   23   мин. (еднопосочно) 

Брой курсове двупосочно:  2 броя,в понеделник 3 

Особености на линията  Изпълнява се понеделник и петък през Хасовица 
Брой автобуси на линия: 1 броя автобуси   /клас I,  II и А/ съгласно чл. 37 т. 1 от 
Наредба 2/15.03.2002г. 
 

                                                            Разписание:  

 

От  Устово  От  Левочево  От Хасовица 
7:00; 17:30  

понеделник и петък  

7:15, 17:45 

понеделник и петък 

7:25, 17:55 

понеделник и петък 

12:30 -понеделник 12:45 - понеделник  

7:00; 17:30  

сряда 
7:15, 17:45 

сряда 
 

7:30 събота (1.04 -1.10) 8:00 събота (1.04 -01.10)  

18:10 неделя (1.04 -1.10) 18:10 неделя (1.04 -01.10)  
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Забележка:  Линиите Левочево и Хасовица да се изпълняват с един автобус   

 

ПО ДВАДЕСЕТ И СЕДМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Промяна на 

общинската транспортна схема за обслужване на населението по междуселищна 

линия  Момчиловци - Устово. 

Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Преминаваме, колеги, към точка № 27 от дневния ред, а 
именно промяна на общинска транспортна схема за обслужване на населението по 

междуселищна линия Момчиловци – Устово. Тук, колеги, има граждани подали 

жалба до Общински съвет гр. Смолян, в която има записано лице, което желае да се 
изкаже. Кметът на село Момчиловци г-жа Сийка Суркова и тя има мнение да се 
изкаже и да даде своето становище. Първо давам думата на г-н Мелемов. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Няма какво да добавя. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Колеги, предлагам да дадем думата най-напред на кмета на 
Момчиловци и на хората представители, които са внесли жалбата от жителите на село 

Момчиловци и след това да обсъждаме ние. 
ИЛИЯ ТОМОВ: Имаме конкретни предложения. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Колеги, наша е волята, на Общинския съвет да вземем 

решение дали първо да изслушаме хората или да направим разискване и ние, и 

предложения, и тогава. Подлагам на гласуване да изслушаме ли хората най-напред, 

които са тука и кметът на селото. Който е съгласен, моля да гласува. Да дадем думата 
най-напред на представителя на селото в лицето на кмета и жителите. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 24, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Г-жо Суркова, вие или хората най-напред? Както прецените. 
СИЙКА СУРКОВА – кмет на село Момчиловци: Уважаема г-жо Аръчкова, уважаеми 

г-н Мелемов, уважаеми дами и господа общински съветници! Заставам тук, на този 

микрофон, за трети път по тази тема. В последните три години транспортната схема 
на Момчиловци е обсъждана многократно. Броихме пътниците в автобусите, 
правихме срещи с представители на „Рожен Експрес”, с представители на Общината, 
с жителите на селото, които пътуват. И всъщност с колегите кметове от Соколовци и 

Бостина в предишния мандат няколко пъти сме писали становища по тази тема. И 

сега няма да кажа нищо по-различно от становищата, които сме давали тогава. Като 

кметове избрани от хората в населените места, които представляваме, ние защитаваме 
техните интереси. В Общинският съвет е постъпила жалба, както каза г-жа Аръчкова. 
Тя е адресирана до всички общински съветници, до г-н Мелемов, до мен също. В тази 

жалба, подкрепена с подписите на 44 човека от Момчиловци, (отварям една скоба и 

казвам, че подписите са толкова, защото са събирани в условията на извънредно 

положение и всъщност е трудно да се направи една масова подписка). Те настояват да 
се запази първият автобус, който тръгва от Момчиловци в 6.10 ч., съответно и 

последният автобус, който пък прибира работещите втора смяна и работещите до по-

късно от Устово. Той е в 19.45 ч. от кв. Устово. Мнението е такова, че наистина 
трябва да ги има такива автобуси. Да, всички сме наясно, че пътникопотока е 
редуциран. Че пътниците в сравнение с предишните години са по-малко. Аз лично 



Протокол № 08/30.04.2020 г.  

  

67 

 

„свалям шапка” на хората, останали да живеят в Момчиловци, избрали този начин на 
живот и възможността да се придвижват нормално от нашето село до гр. Смолян, за 
да изпълняват своите служебни ангажименти. Имаме хора, които работят в 

Болницата. Знаете, там са на смени. Ако се съкрати първия автобус, те няма да могат 
да стигат нормално за първа смяна. Няма да могат да се прибират нормално и от втора 
смяна. И не само в Болницата, а и хора в търговските обекти и други, които редовно 

ползват тези автобуси. Не са много, да, така е, но пък никога не знаем кой друг ще се 
качи в автобуса. До колкото ми е известно, в автобусите вече има камери, така че 
спокойно може да се проследи пътникопотока, който пътува във всеки един автобус. 
Не е нужно ние да ги броим, както беше в предходния мандат. Настояването и 

молбата ми към общинските съветници да гласуват по съвест и да преценят село като 

Момчиловци дали заслужава да има няколко автобуса на ден. Изключвам ситуацията 
на извънредно положение, в която сме сега, защото никой няма претенции и всички 

сме наясно какво се случва, но се надяваме тя да не остане дълго. Момчиловци в 

момента е населено с хора, които имат собственост там, семейства с малки деца, 
дошли от градовете точно заради извънредното положение още при обявяването му. 

На дневен ред излязоха много проблеми инфраструктурни във връзка с жителите, 
които сега там. Всъщност знаете какво иска всеки жител на населеното място – добра 
инфраструктура и транспортни връзки. Не може да се похвалим с добра 
инфраструктура, но пък ако съкратим и транспортните връзки, обричаме на гибел 

село Момчиловци. Не толкова безизвестно. Живеещи 1100 души там и нуждаещи се 
от градския транспорт до общинския център Смолян. Така че апелирам общинските 
съветници да гласуват по съвест и те да преценят дали Момчиловци заслужава да има 
транспортната схема, която е предложена сега. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Благодаря, г-жо Суркова! Давам думата на представителя на 
жителите на село Момчиловци. Много ви моля да се представите като имена 
СТОЯНКА ПЕТРОВА – жител на село Момчиловци: Аз съм Стоянка Петрова, а 
госпожата е Мария Петелкова, медицински работник. Уважаеми г-н Мелемов, 

уважаема г-жо Аръчкова, уважаеми госпожи и господа общински съветници! От 
името на жителите на Момчиловци си изразяваме нашето несъгласие с промените в 
транспортната схема. Линията Устово – Момчиловци обслужва три села – Бостина, 
Соколовци и Момчиловци. И не веднъж сме уведомявали, че първият и последният 
автобус са необходими. Там пътуват ученици на частни уроци, за извънкласни 

дейности, работещи с по-късен час, медицински работници, учители. Вчера внесената 
жалба не е първата. Тя е поредната жалба към Община Смолян. И тя е с едно и също 

съдържание, защото проблемите са същите. Ако автобусите бъдат спрени, селата се 
обричат на обезлюдяване, защото ние работещите няма как, ще бъдем принудени да 
напуснем работа. Искрено вярваме, че вие ще разберете нашата гражданска позиция, 
ще подкрепите запазването на автобусните линии. За нас това означава да запазим 

работата си. Г-жо Аръчкова, благодаря, че ни позволихте да сме тука, да си изкажем 

мнението. Към г-жа Цекова и към г-жа Коровска искам да се обърна лично. Вчера 
бяха много остри с нас. Не беше уместно да ни казвате „да се оправяме” и да 
пътуваме с личен автобус. 
(Мариана Цекова, от място: „Да се оправяте”? Така ли казах?) 

СТОЯНКА ПЕТРОВА: Г-жа Коровска го каза. Тя пътува с лични коли. Това с… 
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ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Много ви моля, не влизайте в диалог. Оставете жената да се 
изкаже. После ще ви дадем думата и вие, ако искате да се изкажете. 
СТОЯНКА ПЕТРОВА: Това е. Ние си изказахме нашата гражданска позиция. 
(Мариана Цекова, от място /не се чува.) 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Не по този начин. Станете и се защитете. 
МАРИАНА ЦЕКОВА: Пред микрофона, г-жо Аръчкова, госпожата ме обвини в нещо, 

което дума не съм изрекла такава. Значи дори осъденият на смърт има право на 
последна дума. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Г-жо Цекова, нека да се доизкаже госпожата. След това се 
изкажете и вие. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Слушаме ви, госпожо. И съветниците ви слушат. Те са най-

важни. 

СТОЯНКА ПЕТРОВА: Искам да се обърна към всички общински съветници да ни 

подкрепите. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Тука са важни общинските съветници, така че чуха. 
СТОЯНКА ПЕТРОВА: Благодаря! 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Госпожо Цекова, имате думата. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Недей, недей! Ако има въпроси от съветниците, тогава. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Колеги, имате думата за изказвания. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: И аз се присъединявам към Сийка Суркова, гласувайте по 

съвест. Това е най-важно. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Г-н Томов. 

ИЛИЯ ТОМОВ: Г-жо председател, г-н кмет. Ние имаме конкретно предложение и 

явно ще удовлетворим желанието на жителите от село Момчиловци. Нашето 

предложение е следното, от Местна коалиция КРОС, да бъде предвидено в 

докладната записка, транспортната схема да бъде променена по следния начин: да се 
запише като първи час на тръгване от село Момчиловци в 6.10 ч., автобусът 
предвиден за 9.30 ч. от село Момчиловци да тръгне в 12.00 часа и от кв. Устово да се 
добави като час на тръгване на последния курс в 19.45 ч. Останалите часове да не се 
променят. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Благодаря, г-н Томов. Други изказващи се колеги? 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Както и кметицата се изказа, г-н Томов, вие все пак на база 
жителите на Момчиловци или просто така го правите?  

(Илия Томов, от място: Спрямо жителите.) 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Защото е важно за всички. Ти лично не пътуваш с този рейс, 
значи си се консултирал. 

(Илия Томов, от място: Естествено.) 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Да, г-жо Кьосева. 
РАБИЕ КЬОСЕВА: Уважаема г-жо председател, уважаеми г-н кмет, уважаеми колеги 

и жители на село Момчиловци! В тази последната докладна, свързана с транспортната 
схема, виждаме, че има отпор от жителите на село Момчиловци и ние като 

представители на жителите на Смолян трябва да се вчуем в техните искания. Виждам, 

че вие, г-н Мелемов, с репликите, които така правите от място, не сте съгласни с това, 
но да запазим действително… 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Кое не съм…? 
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РАБИЕ КЬОСЕВА: Нека да се изкажа, ще ви помоля да вземете отношение. Ние ни 

живеем в една ситуация, в която селата действително много трудно е да се живее там 

и да има работа на място, и да може млади семейства да живеят живо в наши 

населени места. Затова апелирам към колегите, нека подкрепим жалбата, която е 
направена от жителите на Момчиловци. Там е едно наистина живо село, на което ние 
трябва да помогнем, за да може колкото се може повече във времето тези хора да си 

останат в населеното място и да продължават да дават живот там. И ние най-малкото, 

което може да направим е да удовлетворим едно искане. Сутринта в 6.10 ч. да има 
автобус и вечерта, за да ги прибере, защото те действително големият процент от 
жителите в Момчиловци работят в Смолян. Колко е трудно това да се разбере? Ние 
ще подкрепим жалбата, няма да подкрепим докладната, която е предложена от вас и 

апелирам всички колеги да подадем ръка на жителите, за да нямат по-големи 

проблеми, особено пък в ситуацията, в която се намираме на извънредно положение. 
Благодаря! 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Аз не ви разбрах, ама дано някой да ви е разбрал. Кое  не 
съм бил съгласен? Просто трябва да говорим конкретно. Тука пише 6.35 ч., да стане 
6.10 ч.  Щом те го искат кой няма да е съгласен? С кое не съм съгласен, не разбрах? И 

какво точно конкретно предлагате? Ако са се разбрали всички съветници – хубаво, аз 
нямам проблеми. Аз не гласувам. Ако са се разбрали какво искат… 

(Рабие Кьосева, от място: Вие сте кмет на община Смолян…) 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Предлагайте конкретно! От 6.35 ч. да стане 6.10 ч. О`кей! 

СИЙКА СУРКОВА: Не, не! Това са два автобуса – в 6.10 ч. и в 6.35 ч. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Аз няма да се обаждам повече. Но не съм казвал, че не съм 

съгласен. Наистина, че на първо място са жителите. Затова е хубаво те да се изкажат. 
Но тука няма емоция. Да кажат какво предлагат и вие гласувате. Аз може ли да имам 

интерес дали ще е 6.35 ч. или 6.10 ч.? Как аз да кажа какво да е? Та не съм бил 

съгласен! 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Г-н Безергянов! 

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

колеги! Ние съветниците от ГЕРБ никога не сме били против, винаги сме се 
вслушвали в думите на хората. Напротив, може би и тези рейсове винаги ще бъдат 
недостатъчни и малки. Като часова зона, като възможност на хората да ги ползват. 
Това важи и за Смилян, важи за абсолютно всички населени  места на територията на 
община Смолян. Кактто всички знаем и действителността към днешен момент, 
Община Смолян трябва да се погрижи за 86 населени места, където да осигури 

транспортен достъп на всички хора, които живеят там. Хубаво е все пак да имаме 
някакъв резон. Актуално и реално наистина да се прецезират тези неща. И именно в 

този ред на мисли, защото г-н кмета, както и ние всички тука не сме специалисти по 

транспортните схеми, със своя заповед е назначил комисия, която да обследва, да 
даде своите констатации в нея на база закона, на база подзаконовите нормативни 

актове, за да може едно такова решение да произлезе, да е законосъобразно и 

целесъобразно.  

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Моля за тишина! Извинявайте, г-н Безергянов! Нека да 
запазим тишина и да се изслушваме.  
АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: В този ред на мисли не виждам някой, който да бъде против в 

тази зала да се случи това, което желаят и искат хората, но все пак, за да бъдем 
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обективни и безпристрастни, смятам, че е логично и е коректно наистина тези 

предложения и във вида, в който е представена тази жалба, да се запознае комисията, 
която е назначена от кмета и тази точка да бъде отложена. На база констатациите и 

исканията в тази жалба, комисията да излезе с нов протокол и съответно ние като 

орган, който се разпорежда и дава становища и съответно приема тези докладни и 

решения към тях, да ги разгледаме на едно следващо заседание. И нещата според мен 

мисля, че ще  бъдат най-изгодни и за двете страни. 

(Филип Топов, от място: Предлагаш отлагане?)  

АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Да, предлагам отлагане. Отлагане на тази точка, но тази точка 
да бъде преработена от комисията, да бъде разгледана, защото това е духа на закона. 
Ако бъдем честни и откровени, предложенията, които идват са единствено и само от 
комисията, която е по заповедта на кмета. Така че аз ги разбирам хората, разбирам 

техните болки и притеснения. Считам, че все пак трябва да бъдем равнопоставени, 

трябва да мерим и теглим под един аршин всичките населени места, които са на 
територията на общината. Благодаря! 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Благодаря, г-н Безергянов! Да, г-н Топов. 

ФИЛИП ТОПОВ: Колеги, едно разумно предложение. Наистина, апелирам към 

всички колеги да отложим решаването на този въпрос по тази точка. Като се запази 

състоянието, което е в момента по отношение на часовият график, както е до 

момента. Прав е г-н Безергянов и винаги, когато един човек прави обосновани 

предложения, винаги подкрепям. Едно писмено предложение, което е направено от 
жители, едно изложение, което е направено в зала днес от кмета на населеното място, 

независимо кое е то, следва да бъде поставено на вниманието на комисията и те като 

специалисти да преценят. Моля да подкрепим предложението на г-н Безергянов за 
отлагане на тази точка. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Колеги, имате думата за разисквания относно точката. Г-н 

Сабрутев. 

СТЕФАН САБРУТЕВ: Уважаема г-жо председател, уважаеми г-н кмете, колеги, 

кметове на населени места! Както всички точки прежде тази, които дискутирахме за 
населените места, ясно е, че решенията, които предлага г-н кмета са в ущърб на 
жителите. Ясно е, че жителите намаляват. Ясно е, че не е изгодно на фирмите да возят 
и да спазват  този график. Аз много се радвам, че Момчиловци, като едно будно село, 

има представители и те открито излизат и недоволстват срещу това. Съжалявам само, 

че от другите села жителите не са тука, за да защитят своето право. Може би не са 
информирани даже какво се случва. А това, което чух от г-н кмета на Смилян, 

разбирам, че и сега това, което приехте колеги, се изпълнява по този начин. Което иде 
да рече, че от Общината е нямало никакъв контрол върху това, което досега се е 
случвало. Някой е решил да не спазва графика, който е утвърден и сме гласували ние 
всички. Всички прежде точки са били така. Аз ще подкрепя искането на жителите, 
подкрепям и колегата, за да се отложи, да се разгледа и не мисля, че ние трябва да 
поглеждаме отгоре отгоре на тези проблеми, защото там, където има инфраструктура 
изградена и транспортни схеми, там има и жилища. След една година сигурно ще се 
наложи да разглеждаме и други точки, за други населени места в нашата община. 
Защото те се обезлюдяват. И пак ви казвам, помислете, г-н кмете, за нова транспортна 
схема, в която да кръстосате градски с извънградски линии, за да може да не се вози 

само изгодната линия от дадена фирма. Да понесе всякой това, което в момента сега 
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ще е загуба. Защото каквото и да си говорим, ясно е, че за бизнеса да обслужва дали 

Момчиловци, дали Смилян или някоя друга линия, тя е губеща. Печеливши са 
единствено градските. Направете ги така, че да има една нова транспортна схема. 
Сигурен съм, че ще се явят транспортни фирми и съответно ще изпълнят 
изискванията, които вие ще направите като условия. Благодаря! 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Винаги са комбинирали. Въпросът е, че преди 20 години 

купуваш билет една седмица по-рано, защото иначе не можеш да се качиш на рейса. 
И тогава много по-лесно се е комбинирало. Сега положението наистина е много по-

различно. Извън селските линии са много. Няма как с 4-5 други линии да 
компенсираш и да стане това, което е било. Аз също съм съгласен и затова 
предложението на Ангел Безергянов е добро. Нека седне комисията, аз допускам, че е 
комуникирала с кмета на селото. Защо се е получило така, че сега има разминаване, 
не знам. По-важно е хората в Момчиловци да бъдат удовлетворени от разписанието, 

защото те пътуват с тия автобуси. Никой от нас тук не пътува с този автобус, 
включително и кметовете, които са от оня регион. Така че най-важното е те да се 
удовлетворени. Нека седнат и направят разписание. Аз изобщо не съм изказал 

никакво мнение по това разписание, което каза Кьосева. Че съм бил несъгласен. Кога 
съм казал? Има записи, ще ги върнем. И да видим в кой момент съм бил несъгласен. 

Така че няма нужда да се манипулираме в това отношение, г-жо Кьосева. Тука не 
става въпрос аз. Вие ще решите. Въпросът е да седнат комисията с хората, с 
кметицата и да намерят добрият вариант. А това комбиниране, като дойде време, 
целият Общински съвет да участва. Има и транспортна комисия в Общински съвет. 
Да намерят балансът, който е най-важен. Без баланс няма как да се случат нещата. Но 

пак казвам, 1999-та бях на курс в София, една седмица по-рано си запазвах билет. 
Нямаше място в автобусите. Сега е различна ситуацията. Щем не щем, не само в 

нашата община, във всички общини в България, с изключение на 5 е така.  
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Колеги, имате ли други изказвания? Да, г-н Митов. 

ТОДОР МИТОВ: Благодаря ви! Уважаема г-жо председател, уважаеми г-н кмет, 
уважаеми кметове на населени места, гости и колеги общински съветници! Аз бих 

искал да взема отношение по този въпрос. Ще подкрепя предложението на г-н 

Безергянов, но бих искал да апелирам всички хора, които се изказват и имат 
предложения, включително и хората, които ни гледат в момента онлайн, винаги, 

когато се предлага нещо, за да вземем информирано решение, както днес се спомена 
тази фраза „информирано решение”, трябва предложенията да бъдат съпътствани с 
някаква статистика или пък някакъв анализ. Пример: 6.10 ч. автобус, в 6.35 ч. автобус. 
Ще имаме два автобуса на половина пълни или препълнени? За да вземем ние 
решение, трябва да имаме тази информация. И за в бъдеще, когато се предлагат 
такива предложения, моля да има нещо отзад, защото в момента аз чух просто че има 
подписка, която не е пълна заради кризисното състояние. Разбирам за кризисното 

състояние, но трябва да има информация зад всяко предложение, на базата на която 

да се вземат тези решения. Благодаря! 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Благодаря, г-н Митов! Колеги, други? Да, г-жо Цекова. 
МАРИАНА ЦЕКОВА: Благодаря ви, че ми давате думата във връзка с това. 
Преждеговорящият общински съветник, на който много му благодаря за зададения 

въпрос относно автобусът в 6.10 ч. и 6.35 ч. Искам да ви кажа, че официално карти 

ученически в автобусът в 6.35 ч., той е за учениците. В 6.10 ч. е за медицинските 
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сестри и работещите в болницата, са само бройка 14. Знаем всички, особено вие, г-жо 

Аръчкова, поглеждам ви и казвам, знаем Законът за народното образование и 

безплатният достъп на учениците до образование. Тук е и г-жа Семерджиева. Г-жо 

Семерджиева, от дадената ми възможност от г-н Мелемов и председателката на 
Общинския съвет, апелирам, 14 бройки са картите ученически, моля ви, ще направим 

всичко възможно, ние тези анализи сме ги направили, за децата на Момчиловци да 
има ученически автобус. Което ще реши проблемът с автобуса в 6.10 ч. и 6.35 ч. 

Благодаря! 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Благодаря, г-жо Цекова! Да, г-жо Семерджиева. 
 (Костадин Василев, от място: Вие не можете да правите предложение. Може да 

го направи общински съветник.) 

(Мариана Цекова, от място: Аз съм председател на Комисията по чл. 8.) 

(Костадин Василев, от място: Не казвам нищо. Казвам, че в момента сме на 

заседание на Общински съвет и ти не можеш да правиш предложение, което да се 

гласува.) 

(Мариана Цекова, от място: Аз направих молба накрая, г-н Василев.) 

МАРИЯ СЕМЕРДЖИЕВА: Уважаема г-жо Аръчкова, уважаеми г-н Мелемов. От 
началото на тази финансова година, за децата, които пътуват от населените места 
започнахме процедура за осигуряване на транспорт. Това вече се случи за децата, 
които пътуват по направлението Търън. Обявяването на извънредното положение 
попречи да решим този въпрос за децата на Смилян и за децата на Момчиловци. Така 
че веднага след приключване на извънредното положение ние ще продължим дейност 
по този въпрос и както вече разбирате, най-вероятно децата ще завършат тази година 
така, с дистанционно обучение. За следващата учебна година ще има и по тези 

направления транспорт за децата. Благодаря! Дано вече да сме в нормална учебна 
ситуация! 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Благодаря, г-жо Семерджиева! Колеги, други изказвания 
имате ли? Да, г-н Френкев. 

ИВАН ФРЕНКЕВ: Уважаема г-жо председател, уважаеми г-н кмет, уважаеми кметове 
на населени места, гости, колеги общински съветници! При така направеното 

предложение от г-н Безергянов, аз искам, ако позволи, да го допълня. Да уточним 

определен срок, в който комисията да излезе с предложение, за да се реши този 

проблем на село Момчиловци, а не да се избутва за следващо заседание, за следващо 

заседание, следващо заседание. Ако позволи г-н Безергянов, да предложа, ако се 
отложи, то да бъде в рамките на следващо заседание да ни се даде работещо 

предложение. 
(Мариана Цекова, от място/не се чува.) 

ФИЛИП ТОПОВ: Процедура, г-жо председател. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Да, г-н Топов. Извинявайте! 
ФИЛИП ТОПОВ: Процедура, г-жо председател. Има направено предложение. Моля 
да го подложите на гласуване и да вървим напред. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Благодаря, г-н Топов! Колеги, преминаваме към 

предложението, което е направено от г-н Ангел Безергянов, да бъде възложено на 
Комисията по чл. 8, ал. 3 да бъде разгледана жалбата и становището на кмета на село 

Момчиловци, взети предвид и предложенията, направени в писмен вид от господа 
общинските съветници от КРОС. На база на тези всички допълнителни становища… 
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(От залата: И на г-н Митов.) 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Да, да. И на г-н Митов. То също е към предложението на г-н 

Безергянов. Всички тези неща да ни бъдат предоставени за следващата сесия. Така ли 

е, г-н Безергянов? Защото ние като Общински съвет, ние утвърждаваме решението на 
Комисията. Комисията първо трябва да ни даде становище. 
(Мариана Цекова, от място: Невъзможно. Има 14-дневен срок, в който да 

предоставим нещата на другите членове на комисията.) 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Заповядайте, г-жо Цекова, на микрофон. Кажете точно какво е 
и що е. 
ПЕТЯ КОРОВСКА: Спазвайки изискванията на Наредба № 2, Комисията по чл. 8 

трябва да раздаде материалите на всички членове 14 дни преди заседанието си. Затова 
трябва да сме в разумния срок. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Аз мисля, г-жо Коровска, че сме в разумния срок, защото… 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Г-жо Коровска, ти не знаеш кога ще е следващото заседание, 
така че може и на следващото да бъде прието. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: 14-дневен срок на комисията… Няма никакъв проблем до 15 

май да им бъдат дадени материалите. След това мисля, че Комисията е разглеждала 
веднъж това направление и има някаква представа. Като се прибавят нещата, които са 
предоставени от РУО на МОН... Техническо време? 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Не знаеш кога ще е следващата сесия, не можеш да кажеш. 

МАРИАНА ЦЕКОВА: Да, може и да е септември. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: В крайна сметка, г-н Безергянов, много ви моля, на микрофон 

да сформирате точно какво е предложението, за да го подложа на гласуване. 
АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Моето предложение беше тази докладна записка да бъде 
отложена. Да бъде дадена възможност на комисията да преразгледа жалбата и 

всичките становища и предложения, които бяха направени на днешното заседание. Да 
излезе с нов протокол. Ако е необходимо някакъв административен срок или време, 
заповедта да бъде удължена, съответно има установеният ред и начин, по който да се 
случат, и на следващото заседание на Общински съвет – Смолян да ни бъде 
предоставена нова докладна във връзка с направените констатации, с конкретните 
решения, които са преминали обществения в комисията, взети са мненията на 
заинтересованите страни и да решим въпроса по въпросната докладна записка и 

междуселищната линия. Благодаря! 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Благодаря, г-н Безергянов! Колеги, чухте подробно. Моля за 
вашия вот. Който е „за”, моля да гласува. 
ИВАН ФРЕНКЕВ: Може ли отново да зачетете предложението, защото чух 

обществено обсъждане. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Отлагане на докладната за следващо заседание, спазвайки 

изискванията на Наредба № 2 и Комисията по чл. 8. Моля за вашето гласуване. Който 

е „за”, моля да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 24, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: С 24 „за”, без „против” и „въздържали се”, приехме 
предложението на г-н Ангел Безергянов. Да, г-н Аршински. 

САЛИХ АРШИНСКИ: Уважаема г-жо председател, г-н кмет, уважаеми съветници! Г-

жо председател, нарушавате Правилника. Първо следваше да обявите прекратяване на 
разискванията след това да подлагате предложението за гласуване. 
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ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Благодаря ви, г-н Аршински! Колеги, предлагам да прекратим 

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

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: С 23 „за”, 1 „въздържал се” и 1 не гласува, прекратихме 
разискванията. Подлагам на гласуване предложението на г-н Ангел Безергянов. Който 

е „за”, моля да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 23, „ПРОТИВ” – 1, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0. 

САЛИХ АРШИНСКИ: Обяснение на отрицателен вот. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: В момента сме гласували предложението на г-н Безергянов. 

Не сме гласували цялото решение, но нищо. Заповядайте! 
САЛИХ АРШИНСКИ: Уважаема г-жо председател, гласувах „против” по следните 
причини. Първо, Комисията по транспорт е заседавала и е излезла с някакви мотиви и 

въз основа на тези мотиви е дала предложение. Второ. Общинските съветници са 
имали възможност до сесията да се запознаят с тези мотиви, да поискат разяснения и 

пояснения, да поискат допълнителна информация и съответно за сесията днес да имат 
становища. Г-жа кмета на Момчиловци правилно призова всеки да гласува по съвест 
на база на това, което вижда. Трето. Предложението на г-н Безергянов подкрепено от 
г-н Топов и вече не помня от кой, показва, че съветниците  не са чели докладната и не 
са се запознали с мотивите. И четвърто. Искането за отлагане на докладната показва, 
че общинските съветници нямат доверие на Комисията с оглед на информацията, 
която тя е предоставила. И пето. Искането за отлагането на докладната просто печели 

време за една или друга позиция, която с нищо няма да бъде променена до другата 
сесия, когато и да е тя. И шесто. Ще си направя труда да проверя дали пък тези села, 
които в момента им променихме транспортните схеми, са били информирани и щом 

една подписка може да отлага точка и да преправя положението на Комисията, да не 
се стигне наново да прегласуваме всичките транспортни схеми и на Букаците, 
Сивино, Люляково, Змиево, Осиково, Пчелиново и така насетне. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Благодаря, г-н Аршински! Колеги, преминаваме към гласуване 
на основното решение с изменението от г-н Безергянов. Който е „за”… поименно 

гласуване. 
(Филип Топов, от място: Ние нали отложихме точката?) 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Значи решението, което е на г-н Безергянов… 

(Филип Топов, от място: За отлагане.)  

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: За отлагане. Ние гласувахме него. Сега гласуваме цялата 
докладна записка. 
(От залата: Тя е отложена.) 

(Филип Топов, от място: Да гласуваме нещо, което е отложено.) 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Добре, колеги. 

 

 

        Общинският съвет след като се запозна с Докладната записка на Николай  

Мелемов – Кмет на община Смолян , на основание на основание чл. 17, ал. 5 от 
Закона за автомобилните превози и чл. 8, ал. 3 от Наредба №2 за условията и реда за 
утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на 
пътници с автобуси, 
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Р Е Ш И: 

 

1. Докладната записка да бъде отложена. 
2. Възлага на Кмета на Община Смолян, да даде възможност на Комисията по 

чл. 8, ал 3 от Наредба №2 за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми 

и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси, да преработи 

маршрута - Момчиловци – Устово – Автогара Смолян,  съгласно изказаното 

становище на Кмета на с. Момчиловци и подадената жалба от жителите на с. 
Момчиловци. 

3. Комисията да направи проверка и да представи на следващата сесия, нова 
Докладна записка с направените промени по маршрута Момчиловци – Устово – 

Автогара Смолян. 

 

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ОСМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Приемане за сведение на 

Годишния отчет за 2019 г. по изпълнение на  Програмата за управление на 

отпадъците 2016 – 2020 г.   

Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Преминаваме към точка 28 от дневния ред. По време на 
комисиите пристигна за техническа грешка, където беше открита, вместо 2018-та да 
се чете 2019-та. Давам думата на г-н Мелемов. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Няма какво да добавя по точката. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Колеги, имате думата за изказвания. Има ли желаещи колеги? 

Да, г-н Топов. 

ФИЛИП ТОПОВ: Колеги, това е един много важен, изключително важен въпрос. Към 

този въпрос проявява интерес цялата общественост. Касае се за приемане на Годишен 

отчет как се управляват отпадъците на територията на община Смолян. В тази връзка, 
да не навлизам в ред подробности, предлагам отлагане на тази точка за следващо 

заседание или за по-следващото, като гражданите на община Смолян, които по един 

или друг начин са свързани с управлението на отпадъците, с плащането на такса смет 
и ред други неща, да могат да присъстват в залата и да се изкажат като будните 
граждани от Момчиловци. Формално предложение, г-жо председател, да бъде 
отложена тази докладна записка. Още повече, че ще имаме и още една докладна 
записка от комисията по докладната записка за транспортната не схема, а линия за 
село Момчиловци. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Други изказвания?  

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Отчетът е за минал период, тоест той не може да се промени. 

Той е такъв, какъвто е. Аз не виждам пречка да присъстваха и сега. Сега за 
прищевките, да ги бяхте викнали тия, които имат и да присъстват. По тази логика 
трябва да отложим всички точки. 

(Денислав Костов, от място: Отчетът е за минал период.) 

(Мариана Цекова, от място: Може ли да кажа нещо?) 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Да. 



Протокол № 08/30.04.2020 г.  

  

76 

 

МАРИАНА ЦЕКОВА: Многоуважаемият г-н Топов каза, че трябва да се приеме. Г-н 

Топов,… 

(Филип Топов, от място: Защо на мен ми говорите?) 

МАРИАНА ЦЕКОВА: Искам само да ви зачета решението. „Приема за сведение 
Годишния отчет”. Ние този отчет го правим пред съответната институция. 
Законодателят е казал къде. Ние затова ви го предлагаме на вас, да го приемете за 
сведение. Нищо повече. Този отчет и тези докладни стоят вече  втори месец на сайта 
на Общината.  
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Да, г-н Топов. 

ФИЛИП ТОПОВ: Макар че процедурно няма как да вземам реплика, но все пак. 

Уважаеми колеги, тука се говори как е изпълнена Програмата за управление на 
отпадъците за 2016-та и 2019-та, или 2020-та и 2028-ма, както искате. Сега, хората 
имат право и аз лично като общински съветник също, да знам как е изпълнена тази 

програма. Постигнати ли са целите, които са визирали в Закона за управление на 
отпадъците? Намалена ли е таксата по чл. 64-ти и другите по Закона за управление на 
отпадъците в резултат на много добре изпълнената програма и  така нататък, и така 
нататък. Извинявайте, щом е за сведение, ами качете я на интернет страницата и за 
какво ни губите тогава времето? 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Колеги, други изказвания има ли? Не виждам. Който е 
съгласен да прекратим разискванията, моля да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 19, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: С 19 „за”, без „против” и „въздържали се”, прекратихме 
разискванията. Подлагам на гласуване предложението на г-н Филип Топов за 
отлагане на точката. Който е съгласен, моля да гласува. 
(Мариана Иванова: 1 „за” и 12 „въздържали се”, без „против”.) 

(Филип Топов, от място: Не може да вземем решение.) 

(От залата: Наново да гласуваме.) 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Моля отново да гласуваме. Колеги, който е „за”, моля да 
гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 2, „ПРОТИВ” – 13, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: 2 „за” и 13 „против”, не се приема предложението. Колеги, 

преминаваме към гласуване на основното решение, което е по докладната записка. 
 

Поименно гласуване на проекта за решение по т. 28 от дневния ред: 

 

1. Ангел Безергянов      – „за” 

2. Божидар Шуманов     – „за” 

3. Валентин Кюлхански     – отсъства 
4. Венера Аръчкова      – „за” 

5. Вижданка Младенова     – „за” 

6. Виолета Бояджиева     – отсъства 
7. Денислав Костов      – „за” 

8. Димитър Ангелов      – „за”  

9. Димитър Кръстанов     – отсъства 
10.  Екатерина Гаджева     – „за” 

11. Иван Френкев      – „въздържал се” 
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12. Иван Гавазов      – отсъства 
13. Илия Томов      – отсъства 
14. Коста Начев      – отсъства 
15. Костадин Василев      – „за” 

16. Мария Семерджиева     – „за” 

17. Милен Журналов      – „за” 

18. Минчо Симов     – „за” 

19. Петър Мирчев      – отсъства 
20. Петър Янев       – „за” 

21. Рабие Кьосева      – не участва в гласуването 

22. Радослава Вълчанова – Кисимова   – „въздържала се” 

23. Салих Аршински      – не гласува 
24. Сийка Йочева      – „въздържала се” 

25. Софка Иванова      – „за” 

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

28. Тодор Митов      – „за” 

29. Филип Топов      – „против” 

 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Моля, обявете резултата. 
(Мариана Иванова: 14 „за”, 1 „против” 3 и „въздържали се”.) 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: 14 „за”, 1 „против” и 3 „въздържали се”, не се приема. 
 

               Общинският съвет след като се запозна с Докладната записка на Николай  

Мелемов – Кмет на община Смолян, на основание чл. 21, ал. 1, т. 24, ал. 2  и чл. 27, ал. 

3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 52, ал. 9 от 
Закона за управление на отпадъците, 
 

Р Е Ш И: 
 

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

 

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ДЕВЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Приемане на 

Годишния отчет за 2019г. по изпълнение на: Програмата за намаляване на 

замърсяването с фини прахови частици /ФПЧ10/ и Плана за действие към нея за 

периода 2015-2020 г. 

Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Преминаваме към точка 29 от дневния ред. Приемане 
Годишен отчет за 2019 година за Програмата за намаляване на замърсяването с 
фините прахови частици. Имате думата. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Няма какво да добавя по този въпрос. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Да, г-н Безергянов. 
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АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Само искам да попитам относно предишната точка, не би ли 

следвало да се вземе това решение с обикновено мнозинство? Защото вие на 14 

казахте, че не се приема. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: 15. 

АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: 15 ли е? Благодаря! 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: 15. Да, г-н Топов. 

ФИЛИП ТОПОВ: Същото предложение, колеги. За отлагане на тази докладна 
записка. Тази докладна записка е внасяна няколко пъти. Последният път не беше 
гласувана и не беше приета в същия вид от колегите общински съветници, поради 

което не виждам нито една промяна, даже една запетайка, от това, което ние сме 
отхвърлили миналия път, за да го внасяте за повторно обсъждане. Просто 

предложението ми е да бъде отложена, защото ние вече имаме влезло в сила решение 
на Общинския съвет и не сме я приели тази докладна записка с този отчет. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Колеги, имате думата за изказвания. Има ли желаещи? Не 
виждам. Който е съгласен да прекратим разискванията, моля да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 19, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Колеги, преминаваме към предложението на г-н Топов за 
гласуване отлагане на точката. Който е „за”, моля да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 5, „ПРОТИВ” – 12, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: С 5 „за”, 12 „против” и 1 „въздържал се”, не се приема 
предложението. Колеги, преминаваме към гласуване на основното решение. Който е 
съгласен, моля да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 15, „ПРОТИВ” – 3, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: С 15 „за”, 3 „против” и 1 „въздържал се”, се приема точката.  
 

          Общинският съвет след като се запозна с Докладната записка на Николай  

Мелемов – Кмет на община Смолян, на основание чл. 21, ал. 1, т. 24, ал. 2  и чл. 27, ал. 

3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 52, ал. 9 от 
Закона за управление на отпадъците, 
 

Р Е Ш И: 
 

                 Приема Годишния отчет за 2019 г. по изпълнение на Програмата за 
намаляване на замърсяването с фини прахови частици / ФПЧ10/ и на Плана за 
действие към нея за периода 2015-2020 г. съгласно Приложение І. 
 

 

ПО ТРИДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Изменение в Решение № 97 от 

27.02.2020 г. на Общински съвет – Смолян. 

Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Преминаваме към точка 30 от дневния ред, а именно 

изменение на Решение № 97 от 27.02.2020 година. Г-н Мелемов? 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Няма какво да добавя.  
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Имате думата за изказвания, колеги. Има ли желаещи? Не 
виждам. Който е съгласен да прекратим разискванията, моля да гласува. 
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ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 19, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: С 19 „за”, без „против” и „въздържали се”, прекратихме 
разискванията. Колеги, поименно гласуване. 
 

Поименно гласуване на проекта за решение по т. 30 от дневния ред: 

 

1. Ангел Безергянов      – „за” 

2. Божидар Шуманов     – „за” 

3. Валентин Кюлхански     – отсъства 
4. Венера Аръчкова      – „за” 

5. Вижданка Младенова     – „за” 

6. Виолета Бояджиева     – отсъства 
7. Денислав Костов      – „за” 

8. Димитър Ангелов      – „за”  

9. Димитър Кръстанов     – отсъства 
10.  Екатерина Гаджева     – „за” 

11. Иван Френкев      – „за” 

12. Иван Гавазов      – „за” 

13. Илия Томов      – отсъства 
14. Коста Начев      – отсъства 
15. Костадин Василев      – „за” 

16. Мария Семерджиева     – „за” 

17. Милен Журналов      – „за” 

18. Минчо Симов     – отсъства 
19. Петър Мирчев      – отсъства 
20. Петър Янев       – „за” 

21. Рабие Кьосева      – „за” 

22. Радослава Вълчанова – Кисимова   – „за” 

23. Салих Аршински      – отсъства 
24. Сийка Йочева      – „за” 

25. Софка Иванова      – „за” 

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

28. Тодор Митов      – „за” 

29. Филип Топов      – „въздържал се” 

 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Моля, обявете резултата. 
(Мариана Иванова: 19 „за” и 1 „въздържал се”.) 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: С 19 „за” и 1 „въздържал се”, приемаме изменение на Решение 
№ 97.  

 

          Общинският съвет след като се запозна с Докладната записка на Николай   

Мелемов – Кмет на община Смолян, на основание чл. 62, ал. 2 от Административно 

процесуалния кодекс и чл.21, ал.1 т.8 и ал. 2, чл. 27, ал. 5  от Закона за местното 

самоуправление и местна администрация 
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Р Е Ш И: 

    1.Общински съвет – Смолян изменя  Решение № 97/27.02.2020г., в частта на т.1:  

 „ Помещение с площ 20.50 кв.м,  находящо се на първи етаж в сграда с 
идентификатор  49014.501.417.1 разположена в   поземлен имот с идентификатор 

49014.501.417 с начин на трайно ползване за текстилна промишленост, трайно 

предназначение на територията - урбанизирана, актувана   с Акт за частна общинска 
собственост №1611/04.08.2011 г. вписан в службата по вписвания под №200,том 

ІV,н.д.831, вх.р.1333/09.08.2011 г. “ 

 

ПО ТРИДЕСЕТ И ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Опрощаване на 

дължимата наемна цена за периода на извънредното положение във връзка с 

усложнената епидемична обстановка на физически и юридически лица –

наематели или ползватели, които са ограничили или преустановили дейността 

си в следствие на мерките и ограниченията, наложени по време на извънредното 

положение 

Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Колеги, преминаваме към точка 31. Опрощаване на дължимата 
наемна цена за периода на извънредното положение. Давам думата на г-н Мелемов. 

Тук само да добавя от становищата на комисията и от предложения на общинските 
съветници, да бъде направено изменението. В чл. 6б от Закона за мерките и 

действията по време на извънредното положение, законодателят е предвидил 

възможността от опцията освобождаване от наем да се ползват две категории 

физически и юридически лица. Първата категория са тези, които са ограничили 

дейността си и втората категория са тези, които са преустановили дейността си. В 

така предложената в началния етап докладна, касаещо само втората категория. С цел 

да няма дискриминация, предложение на комисията по точка 2 от решението на 
докладната,  на съществуващия текст да бъде добавено изречението „Дава съгласие 
наемателите – физически или юридически лица, които са ограничили дейността си за 
времето на извънредното положение, ползващи нежилищни обекти, подробно 

изброени в заповедта на министъра или Заповед № РД-01-124 от 13.03.2020 г. и 

последващите такива на Министъра на здравеопазването, да бъдат освободени от 
заплащане на дължимата месечна наемна цена и да заплащат част от наемната цена от 
същата на съответния период на удължаване на извънредното положение, като за 
това, че са ограничили дейността си, подадат декларация, както е посочено в точка 3 

от решението на докладната. Това е предложено на самите комисии, когато сме били 

на 27.04. Имате думата, г-н Мелемов. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Уважаеми дами и господа общински съветници! С 

докладната вие сте се запознали, така че аз искам малко да споделя за другите мерки, 

които са приети. По принцип мерките в тази сложна ситуация могат да бъдат здравни 

и други. Здравните всички ги знаете. Те се регулират от заповед на министъра на 
здравеопазването. Има национален кризисен  щаб, има и областен  щаб, който един 

път седмично дава брифинг, събира се. Всички здравни мерки, които са препоръчани, 

ние сме ги предприели, обезпечили сме всички служители със защитни облекла и 

дезинфекциращи средства. Имаме и дарения, които сме дарявали ние съответно и на 
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Полиция, помагаме, съдействаме си с всички служби. Това са здравните мерки. 

Много навреме направихме фронт-офиса, в който обслужването става на гишета, 
където много по-добре могат да бъдат контролирани и това в този момент е един 

много голям плюс. Освен здравните мерки, както казах, има и други мерки. Тази 

докладна е една от тях. Чисто икономически, нямаме много възможности да 
помогнем на бизнеса. Държавата ще предприеме мерки. Ние нямаме тези 

възможности, но чисто човешки имаме и други мерки. Направихме общинска 
хранителна банка и раздадохме над 800 пакета с храна. Като социалната служба 
общинска ни даде списък на нуждаещите се. Отделно всички кметове на селата, те си  

познават най-добре хората, също дадоха списъци на хората, които са в нужда. Над 800 

пакета раздадохме и мисля, че това е много смислено. Една част от хората, всички 

патят, но една част от хората са най-засегнати, защото чисто физически, хранително, 

оцеляването им е проблем. Така че много други дребни мерки, чисто човешки. Една 
от мерките да помагаме на бизнеса, че на нашите контрагентни фирми гледаме 
веднага да им разплащаме в тази ситуация и тази мярка, която трябва да се гласува от 
Общинския съвет, тъй като има разпореждане с общинско имущество, ни е също 

навременна. Защото се надяваме поне на тези фирми, които не работят, а те не са 
малко сигурно, да им бъде помогнато по време на тази епидемия. Дай Боже, всичко да 
приключи по-скоро! Но в интерес на истината, ако има и други предложения, всичко 

може да бъде обсъдено. Наистина, втази ситуация трябва да се помага преди всичко 

на най-нуждаещите се хора и на бизнеса. Така че, ако има някакви въпроси… 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Да, г-н Топов. 

ФИЛИП ТОПОВ: Уважаеми колеги, аз в самото начало предложих тази докладна 
записка да бъде първа в дневния ред, защото наистина в момента хората се 
интересуват жизнено какво се случва с тяхното ограничаване по време на пандемията 
и кризисните мерки. Въобще няма да навлизам в популистически изказвания и ред 

други неща, като моля наистина все пак на база тези мерки да има някакви правила. 
Да има някакъв ред, да има някакви условия, за да не се почувстват дадена категория  
хора дискриминирани, подминати, незачетени и прочие. Използвам, г-жо 

председател, времето, което ми се полага по правилник, да зачета мерките, които 

предлага групата съветници на КРОС. Чета ги, за да влезнат в записа и да могат да 
влезнат в протокола. Това са проект за решения по тази докладна записка. Ние само я 
доработваме и само я прецизираме. Като първа точка. Кметът да измени своята 
Заповед №, с която беше дал възможност да се посещава стадиона в Райково. Да 
повторя. Кметът да измени своята Заповед №, да се добави, защото в момента не го 

знам, за облекчаване ограничителните мерки, като към нея заповед се включат стария 
стадион… 

(От залата: Той е в ремонт.) 

ФИЛИП ТОПОВ: Моля? 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Той е в ремонт. За стария стадион в момента тече процедура 
за ремонтни дейности. 

ФИЛИП ТОПОВ: Ремонтирате го. … И спортните площадки. Колеги, хайде после да 
ме коментирате, ако обичате, защото си губя мисълта. Какво имам предвид? Не може 
хората от Каптажа да отидат да спортуват или да правят отдих или каквото и да 
правят, без затруднения на стадиона в Райково. Така, както сте издали тази заповед, 

вие сте преписали дословно заповедта на Министъра на здравеопазването. Аз искам 
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да я допълня, да я съобразим с нашите условия. Няма как деца и младежки, които са 
над тези години, които са записани в нашата заповед, да бъдат ограничавани да не 
могат да посещават стадиона в Райково. Това е фактически предложението ми да 
допълните тази заповед, като добавите и спортните площадки, при спазване 
естествено на съответните мерки, които сте ги разпоредили. В тази връзка веднага ще 
обясня защо. Защото вероятно вие се опасявате няма кой да контролира спортните 
площадки. Г-н Мелемов, при първото нарушение на ограничителните мерки на 
дадена спортна площадка, вие може да затворите отново. Още едно предложение. Да 
влезете във връзка с директора на ОД на МВР, като помолите КПП-то, което е на 
разклона за Пампорово, да бъде изтеглено след Райковски ливади с оглед да могат 
хората да посещават както Езерово, и Райковски ливади. До колкото знам, те са част 
от населеното място. Възможно е да се сложи още едно КПП на Превала, посока 
Девин. Така. По отношение на другите мерки, които предлагаме. Кметът г-н Мелемов 

в кратки срокове да назначи комисия и да възложи изработване на проект за правила 
относно: реда, начина и условията за освобождаване, отлагане и редуциране 
заплащането на част от таксите, наемните цени от неработещи или с ограничено 

работен режим юридически и физически лица, поради наложеното извънредно 

положение, ползващи общински нежилищни обекти. Изброяваме ги: различни 

помещения, терени за разполагане на временни обекти, тротоари, площади, улични 

платна и терени за търговска дейност на открито и други, които са общинска 
собственост. Комисията да изработи условия за кандидатстване за подпомагане и 

отпускане на еднократни парични помощи от бюджета на общината, от крайно 

нуждаещи се хора. Изпаднали в неравностойно положение, самотно живеещи стари 

хора, безработни семейства като цяло и други, които са изпаднали в това тежко 

положение поради наложилата се извънредна криза и извънредно положение. Трето. 

Да изиска от ръководителите на детски градини финансова справка с разшифровка за 
направените разходи за платените външни услуги за времето от 1януари 2020 г., до 

31.03.2020 г., като в справката да се посочи средномесечната посещаемост на децата 
за месец февруари и месец март и директорите да направят предложения с какво може 
Община Смолян да подпомогне детските градини, в частност и родителите на децата 
по време на извънредното положение. Четвърто. Кметът на Общината да проведе 
разговор с ръководителите на структуроопределящите предприятия, ръководителите 
на фирми и представителите на средния и малък бизнес в община Смолян, с цел 

получаване на информация какви са породилите се при тях затруднения, намаляване 
или спиране обема на работа, брой безработни и съкратени лица и така нататък, в 
следствие на наложеното извънредно положение. И с какво може Община Смолян да 
ги подпомогне тези ръководители за по-бързо овладяване на кризата. Още две точки. 

Да се разработи и оптимизира проект на Годишен план за развитие на всички 

социални услуги на територията на община Смолян, съобразен с постъпилите 
промени поради обявеното извънредно положение. И последно. Кметът на общината 
да изготви и внесе отчет, финансова справка за изпълнението на бюджет 2020 г. от 1 

януари до 31 март 2020 г. Да представи в Общинският съвет разшифровка за 
постъпилите приходи и направените разходи за този период, има ли поети, но не 
разплатени просрочени финансови задължения с контрагенти, как кризата се отразява 
на инвестиционната ни програма за 200 година и по негова преценка да внесе 
евентуално искане за актуализация на бюджета. И последно. Допуска се 



Протокол № 08/30.04.2020 г.  

  

83 

 

предварително изпълнение по чл. 60 от АПК. На хората, които ще възразят кога ще 
назначим комисия, какво ще прави тази комисия, как и така нататък, затова 
допускаме предварително изпълнение. Тази декларация, която ни представяте, 
уважаема г-жо председател, не ни върши никаква работа. Затова нека тази комисия по 

предложение на г-н кмета с негова заповед, в тази комисия да бъдат включени 

специалисти от определените дирекции, да бъдат включени колеги общински 

съветници и все пак да изберем някакви правила, някакви условия, за да има първо 

отчетност и контрол, второ да не създаваме впечатление у хората за така наречената, 
хайде, думата е тежка, дискриминация, подминаване и прочие, и прочие. С това 
предварително изпълнение мисля, че ще свършим работа. И така колеги, предавам ви 

го в писмен вид. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Аз искам да попитам и ръководителя на вашата група, защото 

от вашата група има предложения още на първия път, което е коренно различно от 
това. След това до 27-ми всеки един от общинските съветници можеше да даде какво 

е предложението. Защо тези предложения не ги направихте, защото това г-н Топов 

казва, че е предложение от групата. Защо тези предложения не ги направихте нито 

сега до 27-ми, за да бъдат запознати всички общински съветници? След това, другият 
въпрос, който е. Изцяло е спазено това, което е по заповедта на министъра…. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Само аз, две думи. Ще бъда много кратък. Г-н Топов 

призовава към сепаратизъм. Да не спазваме законите на България, министъра на 
здравеопазването. Те разрешиха само паркове. В смисъл с вход и изход, хората да не 
се срещат. Затова ние разрешихме само стадиона, да се въртят в една посока, обратно 

на часовника, и да не се засичат хора. Той казва не трябва да спазваме, ще пуснем и 

спортните площадки. След това шефа на Полицията не е достатъчно умен и не знае 
къде да тури КПП-то. Ще ги мести. Сепаратизъм не би трябвало да призоваваме. Това 
наистина неспазване на законите се призовава. Не може като казва министъра на 
здравеопазването, че спортните площадки не са пуснати, ние в Смолян да кажем „Не, 
не, ние ще ги пуснем. Нас министъра не ни интересува, ние сме друга държава, а не 
България”. Така че така се прави политика. Трябва да спазваме законите, защото 

хората там разбират най-добре колко е опасно. Сега защото г-н Топов смята, че 
трябва да направи тука политика и да каже „това правителство прекалява с мерките”, 

както казва и Корнелия Нинова например, ние сега тука да решим няма да слушаме 
министъра на здравеопазването, ще разрешим спортинте площадки, ще разрешим 

това… А последното охлабване на мерките е паркове, където има вход и изход. Да 
има вход и да не се срещат хора. Само че ние пак сме по-умни. Повече няма 
коментирам. Няма да си изменям заповедта. 
(Филип Топов, от място: Кратка реплика.) 

ФИЛИП ТОПОВ: Съвсем кратка реплика. Уважаеми колеги, уважаеми жители на 
община Смолян! Това, каквото е писал Министъра на здравеопазването, касае 
определен период от време. Ние говорим за поемане на антикризисни мерки от името 

на Общинския съвет, от името на общинското ръководство… 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Коя е антикризисната мярка? 

ФИЛИП ТОПОВ: Които мерки ще продължат предполагам много по-дълго време и 

след премахване на кризата. Не кризата, а извънредното положение. Никакъв 

сепаратизъм, г-н Мелемов. Никакви опити да ми вмените вина, че искам да 
нарушавам законите и ред други неща. Аз предлагам 4-5 нещица, които моля, г-жо 
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Аръчкова, да ги предложите на гласуване. На 27-ми, ако нашата група, да ви споделя 

и още нещо, не беше ви входирала една докладна записка, и ви бяха предложили 

конкретно част от тези мерки, вие въобще нямаше да се сетите да вкарате тази 

докладна записка. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Нищо подобно. Докладната беше внесена от г-н Мелемов. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Тука аз да поясня. В понеделник имаше областен кризисен 

щаб, имаше връзка между всички кметове в 3 часа следобед. Аз питах областния кое 
са паркове и може ли стадиона да бъде отворен. Това беше в понеделник. Вие сряда 
или четвъртък писахте това. 
ФИЛИП ТОПОВ: Много ви моля да не влизаме в полемики, да спазваме правилника. 
Направил съм предложения за конкретни решения. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Добре, г-н Топов, разбрах. 

ФИЛИП ТОПОВ: Дали ще ги гласуват колегите, няма ли да ги гласуват… 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Ще напишат вестниците Общинският съвет в Смолян реши 

да отвори въпреки Министъра на здравеопазването детските градини и спортните 
площадки. Така ли? 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Да, г-н Томов. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: И шефа на Полицията вас ли ще слуша тогава – Общинският 
съвет или Министъра на здравеопазването? Ще го поставите в сложна ситуация. 
ИЛИЯ ТОМОВ: Съгласен съм с тези мерки, но в такъв обемен вид, просто забравих 

какви са. Съжалявам така за изказването на г-н Топов, но аз ще ви предложа едно по-

синтезирано предложение, в което наистина сме обсъждали такива мерки, но поради 

това, че не може да се съберем, тука явно всеки така какво е усвоил. Тъй че относно 

докладната на г-н Мелемов ще ви предложа, тъй като тези мерки според нас са 
недостатъчни и малки, и средния бизнес е потърпевш, предлагаме да се добави като 6-

та точка: Създаване Временна комисия в следния състав. Сега ще ви обясня и какъв е 
смисълът от такава комисия. Председател г-жа Венера Аръчкова, членове: Стоян 

Иванов, няма да предложа г-жа Бояджиева, защото в момента не присъства, г-жа 
Радослава Вълчанова – Кисимова, Иван Гавазов, Петър Мирчев и Филип Топов, както 

и г-н Аршински. Комисията да изготви в срок от един месец проект за изменение 
Наредба за местни такси и цени на услуги в Община Смолян, във връзка с 
епидемиологичната обстановка в страната и в следствие на инфекцията с 
коронавирус. Мотивите, поради които предлагам това допълнение са, че както 

бизнеса, така и местното население са потърпевши от мерките и забраните, поради 

настоящата пандемия. Не само лицата, които ползват общински имоти и терени. По 

този начин мерките, които предлага г-н Мелемов с нашето допълнение ще обхванат 
по-широк кръг от хора. Ние имаме конкретно предложение за изменение, но искаме 
да постигнем един консенсус, по-широк кръг в Общинския съвет. Мерките за 
преодоляване на икономическите последици от епидемията. Заповядайте! Благодаря 
ви! 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Благодаря, г-н Томов! Други изказващи се има ли?  Г-н 

Френкев и г-н Сабрутев. 

ИВАН ФРЕНКЕВ: Аз имам само един въпрос. Уважаема г-жо Аръчкова, уважаеми г-
н кмет, уважаеми общински съветници! В медиите излезна информация, която беше 
препредадена, че има Общински щаб, а не просто областен. Може ли да ни кажете 
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има ли такъв и какъв е състава и има ли заповед и така нататък. Защото на страницата 
аз не успях да открия. Трябва някакъв отговор да дам на хората. Благодаря! 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: На този въпрос на предишната сесия аз отговорих, защото 

имаше запитвания от доста от колегите, включително и от вашата група.  Да, такъв 

общински щаб има, който общински щаб е изцяло контролиран и изпълнява 
дейностите и действията, които им се възложат от министъра на здравеопазването на 
национално ниво и от областния щаб на територията на област Смолян. В същото 

време мерките, които предприемат и последващите действия, са пророкувани от тях. 

Знаете всички, че Министъра на здравеопазването с изменението на неговите 
заповеди, всички заповеди са качени на сайта на общината и има такъв линк с 
COVID-19. Там са поместени всички видове дейности, които са предприели и 

областния щаб, и националния. Г-н Мелемов може да допълни някои неща. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ:  Общинският щаб единствено и само изпълнява препоръките 
на областния и държавния щаб. Ние нямаме тази компетенция. Нямаме медицинско 

лице в Общината. Няма как ние да генерираме предложения и решения. 
(Иван Френкев, от място: Да споделите какъв е състава?) 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Секретарят на общината.. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Да, г-н Томов. 

ИЛИЯ ТОМОВ: Извинявам се, че пропуснах колегите. Затова предлагам и г-н 

Димитър Ангелов да бъде член в тази комисия. Грешката е неволна. Благодаря! 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Колеги, други изказващи има ли? Да, г-н Сабрутев. 

СТЕФАН САБРУТЕВ: Уважаема г-жо председател, уважаеми г-н кмет, колеги 

съветници! Безспорно точката е много важна. Малко като че ли се разводниха нещата 
тука да говорим сега за площадките, за освобождаване на хората. Прав е г-н кмета, че 
според мен това е работа на националния щаб и ние трябва да ги спазваме. Сега дали 

ни харесват или не ни харесват, това на друго място може да се коментира. Но аз на 
комисиите и тук пак ще предложа. Добри са мерките, които колегите от КРОС 

предлагат, но не разбрах всъщност дали и това, което предложи г-н Топов, защото 

бързо минаха, дали се предлага от тях такса смет да отпадне за фирмите за периода на 
извънредно положение, които попадат под заповедта на Министъра на 
здравеопазването да не работят? Мисля, че е резонно да не плащат такса смет, защото 

те като не работят, не отделят такава и мисля, че е коректно към бизнеса да дадем 

едно рамо, защото мисля, че това е една голяма тежест за тях и би било добре. Тъй 

като не съм сигурен дали ще се предложат предложенията на КРОС, аз ви предлагам 

и трета точка в решението да се включи, да отпадне такса смет за фирмите, които не 
работят поради заповедта на министъра на здравеопазването. По същият начин 

съответно декларират, да се докаже и вие да проверите. Тази декларация, наистина 
прав е г-н Топов, че няма да свърши работа. Ако се стигне до комисия, наистина 
трябва да се преработи малко. Не мисля, че трябва да прибързваме за тези неща. Все 
пак има някакъв срок до края на юни, в който може да приемем тези неща и съответно 

да влезнат в сила.  
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Само да доуточня.  
НИКОЛАЙ  МЕЛЕМОВ: Говори се всяка година, но още не сме минали на 
количество боклук. Камионът си минава, независимо дали на тази улица работи или 

не. Това първо. Второ. Да се надяваме, че ще свърши по-скоро и да работят отново 
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всички, но за съжаление някога може да стигнем и на количество боклук. Но засега не 
сме. За сега знаете как се формира такса смет. 
(Стефан Сабрутев, от място: Реплика.) 

СТЕФАН САБРУТЕВ: Г-н Мелемов, значи той камионът си минава, но когато 

контейнера е празен, какво да вози?  Тъй че сега хайде да не търсим начин да не ги 

намалим тези такси. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Дайте конкретни предложения за методика и ще го обсъдим. 

СТЕФАН САБРУТЕВ: Аз ви казвам. Методиката е проста и ясна. Министърът на 
здравеопазването е затворил определени бизнеси. Това са ресторантьори, хотелиери, 

заведения и така нататък, да не ги изброявам. Заповедта я имате до вас, до колкото 

разбрах. На тези фирми в община Смолян, които попадат и не им е позволено, защото 

тази заповед, която им е ограничила дейността, да отпадне такса смет. Те не отделят. 
Нали по принцип, Законът за отпадъците, ние искаме максимално близо да се 
доближим до това каквото изхвърлим, това да плащаме? Ами ето това е едно 

решение. Първо ще помогнем на бизнеса, след това мисля, че е справедливо. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Реплика на г-н Иванов. 

СТОЯН ИВАНОВ: Реплика на г-н Сабрутев. Такса смет е многокомпонентна. Значи 

там сметосъбирането и сметоизвозването е една малка част, от 1 до 1,5 промила. 
Останалите са други компоненти – общи части, озеленяване, чистота, отчисления по 

чл. 60 и 64 и така нататък. Така че ако се отиде към редукция или неплащане на такса 
смет, само в тази си част, само сметосъбиране и сметоизвозване. Което ви казвам, че е 
между 1 и 1,5 промила. Защото има много собственици на недвижими имоти, които 

без да произвеждат боклук, плащат ежегодно такса смет частично. Значи ние ще 
освободим фирмите, а пък тези собственици на парцели ще продължават да плащат. 
Няма логика. Така че когато се отиде към подобно предложение, нека да се обмисли 

от комисията и да се прецезира. Това имам предвид. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Благодаря, г-н Иванов! Г-н Топов. 

ФИЛИП ТОПОВ: Съвсем кратко пояснение, колеги. Като реплика. Да мога да си кажа 
и аз моето. Предлагаме, предлагам заглавието, ако може внимателно да го прочетем 

отново, „антикризисни икономически и социални мерки“, които да прие Община 
Смолян. Повтарям, антикризисни икономически и социални мерки. По отношение на 
предложението на г-н Сабрутев. Да, има такава възможност за редукция, но това 
може да се случи с изменение на самата наредба. Затова предлагам кметът да проведе 
разговор с всички ръководители на структуроопределящи предприятия и така 
нататък, и така нататък, като е в точка 4-та, и от вас да излезе това предложение как 

да се случи. Според мен, чисто технически може да се случи. С изменение в 
наредбата, с даване възможност евентуално за компенсиране, но това ще го реши 

самата комисия, която я предлагам да бъде избрана. И сега в интерес на истината, ще 
ви помоля да разпоредите там в сайта на Общината, където е поместена тази точка, да 
промените текста, първата дума сте записали „опростяване“. Достатъчно 

опростяваме, колеги. Пишете го „обезщетяване“ или нещо друго. В докладната пише 
нещо друго, но хората четат „опростяване“ и наистина ни се смеят. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Опрощаване е, г-н Топов. Имате я докладната пред вас и може 
да видите. 
ФИЛИП ТОПОВ: Колежке Аръчкова… 

ВЕНЕРА АРЪЧКОАВ: О-про-ща-ва-не. 
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ФИЛИП ТОПОВ: Прочетете си сайта. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: На сайта е същото нещо, което е предложено. 

ФИЛИП ТОПОВ: Където сте поместили дневния ред, а не докладната. Хората в 
общината не четат самата докладна записка, а четат заглавието и там пише точка 30 

„опростяване“. Оправете докладната, оправете сайта. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Г-н Томов, вие? В крайна сметка… Да, г-н Томов. Г-жо 

Гаджева, вие продължавате. Да, г-н Томов. 

ИЛИЯ ТОМОВ: В крайна сметка толкова предложения… Затова сме предложили да 
има комисия, която да реши. Естествено, че за такса битови отпадъци, но тя се приема 
година за година. Тя, за да се редуцира, трябва да мине през обществено обсъждане. 
Кога да го направим това обществено обсъждане? Не изпадайте в такива 
подробности. Все пак е идеята е да има възможност. В тази комисия са всичките 
икономисти и всичките юристи в Общинския съвет. Мисля, че това са хората, които 

ще вземат правилното решение. Ние тука може да си предлагаме и тенис кортовете 
да… Така в кръга на нещата. Благодаря! 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Г-жа Екатерина Гаджева. 
ЕКАТЕРИНА ГАДЖЕВА: Уважаема г-жо председател, уважаеми г-н кмет! Аз 
считам, че точка 31 днешната, без значение дали е 1-ва или  31-ва е най-чаканата 
наистина от населението. И затова сме в пълен състав и даваме такава активна 
дискусия. Лично моето мнение е, че докладната е пълна. Дава глътка въздух на 
населението, защото наистина много хора ползващи такива обекти се притесняват. В 

тази връзка предлагам ние да я гласуваме в този вид сега, а след това ако се прави 

комисия, те да са за следващ етап и мерки. Тоест на този етап хората да знаят, че на 
тях ще им бъде опростен наемът за нереализираните ползи във връзка със забраната 
на здравния министър. Как виждам аз функцията на Общината? Основно водеща по 

отношение на антикризисните мерки е държавата. Виждате, че ежедневно държавата 
променя мерките, развива ги. Ако е било 60/40, в последствие има други варианти. 

Ако към тази мярка първо са били само включените в заповедта на г-н Ананиев, в 
последствие са включват и хора с над 20 % загуба от оборота си. Тоест фиксирайки 

нещо към днешна дата, ние няма да сме актуални към случващите се ежедневни 

изменения с националното законодателство и националните механизми. Нашата 
функция е да сведем до знанието на гражданите, включително и на нас като 

съветници, как те могат да се възползват от предложеното от държавата. В същото 

време считам, че извън периода на извънредното положение, следейки внимателно 

какво се случва, ще останат действащи мерки за следващ етап. Както виждаме в 

момента, това поне, което към момента на мен ми звучи, че до 13 май е възможно да 
се отмени извънредното положение и да останат активни мерки. И може би трябва да 
помислим, но на следващ етап, за следваща сесия как ще компенсираме именно тези 

бъдещи загуби. Защото това, което е затворено в момента на извънредното 

положение, то е ясно. Вие сте дали предложение тези наеми да бъдат отменени. Но 

лично моето мнение е, че дори да бъдат освободени и ресторанти, може да се наложи 

по-голяма дистанция между масите. И тука правя препратка към тротоарното право. 

Тоест, ако квадратурата е изчислена за определен момент, за определен брой маси, 

твърде вероятно е след 13 май, Дай Боже, или юни, да се наложи да са през една. Така 
че да се помисли в тази връзка дали то да не бъде намалено пропорционално на това, 
което ще предстои. Тоест лично моето мнение е, че етапът за бъдещи мерки е много 
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ранен и нещо много конкретно, ако се каже, то е повече популизъм и може да се 
сблъска с държавна заповед или дори да е по-строго, а държавата да предложи нещо 

по-либерално. А по отношение на комисията, моето мнение е, че ако не искаме да 
свършим една работа, трябва да направим комисия. С пълното ми уважение и към 

юристите, и към финансистите, които са предложени за членове на тази комисия, аз 
мисля, че браншовите организации по-добре могат да ни подскажат къде ги е стягало 

обувката. Тоест, че си добър специалист в една област, не значи, че познаваш 

сериозно проблемите на различните браншови организации. И лично аз считам, че 
всеки един съветник има контакти и през него би могло да бъдат отправени от 
различни сфери и браншови организации предложения, които заедно да обсъдим и 

евентуално на следваща докладна, в някакъв срок всеки съветник би могъл да даде 
предложения. Не да има комисия, не тази комисия да се чуди кога ще заседава. 
Защото имаме много примери за комисии, които така и не се свикват или дават нещо 

формално. Така че всеки един съветник би могъл да даде своеобразно 

квалификацията, познанствата си, това което са му отправили гражданите като 

питане, предложения. Но към момента нека подкрепим докладната. Независимо, че 
има време и няма да бъдат събрани сега, просто хората да знаят, че за тях се мисли, че 
този ангажимент като наем не го дължат. А на следващ етап съобразно мерките, 
съобразно случващото се, да се взема решение. Включително най-вече на първо време 
ми идва на ум тротоарното право да е пропорционално на заетите места, а не на 
заетата площ. На заетите функционално места от маси. Ако те бъдат разредени, да е 
наполовина. Благодаря! 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Благодаря, г-жо Гаджева! Колеги, други изказващи има ли? 

Да, г-н Сабрутев. 

СТЕФАН САБРУТЕВ: Аз първо искам да направя реплика на г-жа Гаджева, че в 

нейното изказване тя каза доста неща, но едно от тях не ми хареса, че ние трябва да 
свеждаме, общинските съветници, и да разясняваме на населението, на бизнеса това, 
което решава държавата и така наречения Национален оперативен щаб. Това не е 
наша задача. И правя конкретно предложение, защото виждам нагласите какви са, че  
няма да се сформира комисия, да отпаднат всички точки от въпросната, да включим 

точка 1-ва. Отлагаме плащането до края на месец 6-ти, до 30 юни плащане на наеми 

за всички общински извън жилищни сгради. Да допуснем предварително изпълнение 
и да включим комисията, която предлагаха от КРОС, за да разискваме всички тези 

неща, както и г-жа Гаджева каза. Да, трябва време да се разисква. Аз съм на друго 

мнение. Когато комисията е сформирана и трябва да свърши нещо съществено, което 

разбира се е в прерогативите на Общинския съвет, бързо стават нещата. Едни 

безсмислени комисии, които са сформираха, там нямаше наистина действия. Да давам 

примери, ама няма да задълбавам толкоз много. Мисля, че това е резонно. Хората ще 
са спокойни, както  г-жа Гаджева иска, че няма да плащат наеми, а ние ще имаме 
време в началото на май да се съберем, да го решим и до края на май, следващата 
сесия да вземем наистина решение, което да бъде в полза на обществото. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Благодаря, г-н Сабрутев! Да, г-жо Гаджева. 
ЕКАТЕРИНА ГАДЖЕВА: Дуплика към г-н Сабрутев. Първо, благодаря за пиара! 
Оказа се, че аз успокоявам гражданите, че не дължат наеми. Много благодаря! Това е 
страхотно! Г-жа Гаджева да е спокойна, че гражданите няма да плащат наеми. После 
по отношение на изказването ми, че ние като съветници. Това е морален ангажимент. 
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В случай, че ние имаме допълнителна информация, в случай, че се интересуваме 
допълнително, че представляваме политически партии, нормално е да имаме 
информация и да я споделяме с нашите избиратели. Аз си мисля, че не всеки има 
активни канали, през които да получава информация. Не всеки има дори и 

подготовката да може да разбере правилно тази информация. Но се оказва, че всеки в 
неговата сфера на познание или на информираност, дори тук научавайки за мерките, 
които се предлагат от кмета, ние сме хората, които бихме могли съвсем доброволно, 

не като ангажимент, не като разписани длъжностни характеристики, да уведомяваме 
нашите съграждани.  Така че това е съвсем доброволно, в рамките на гражданският ни 

дълг. Именно заради това, за което са ни избрали. Благодаря! 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВ: Благодаря, г-жо Гаджева! Колеги, други изказвания има ли? Не 
виждам. Който е съгласен да прекратим разискванията, моля да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 24, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: С 24 „за“, без „против“ и „въздържали се“, прекратихме 
разискванията. Колеги, има постъпили 5 предложения. От най-крайното предложение, 
това е допълнението към точка 1, което касае да няма дискриминация, да бъдат 
освободени от наем, да се ползват и двете категории физически и юридически лица. 
Тези, които са изцяло преустановили дейност и тези, които са ограничили дейност. 
Следващото предложение е на г-н Топов. След това е предложението на г-н Томов. И 

последно е предложението на г-н Сабрутев. Подлагам на гласуване първото 

предложение, да бъде допълнено в точка 31 от дневния ред, в 1 точка от решението, 

Законът за мерките и това, да касае двете категории, както са по заповедта на 
министъра. Първата категория – това са физически и юридически лица, които са 
преустановили дейността си, и втората категория – това са хора, които са ограничили 

дейността си. Който е съгласен да допълним в първа точка от решението, че се дава 
съгласие да се ползват и от тези две категории, моля да гласува. 
(Филип Топов, от място: Това кое предложение е? Извинявайте!) 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Това е предложението, направено от всички общински 

съветници по време и на комисията на 27.04. Защото първа точка касае само тези, 

които са преустановили дейност. Тогава се обединихме и предложението беше от г-н 

Петър Мирчев на комисията, да бъде допълнено и тези, които са ограничили 

дейността си. Защото има ресторанти, които готвят кетъринг. По това те не са 
преустановили дейност, те продължават да работят, но са я ограничили своята 
дейност. По същият начин беше даден пример и с други производствени предприятия 
шивашки и така нататък. Колегите, които бяха на комисията, знаят какво беше 
предложението. Тъй че подлагам на гласуване предложението, което бе направено на 
комисията на 27 април от г-н Петър Мирчев и подкрепено от колегите. 9 човека са 
гласували „за“ от 10 присъстващи на комисията. В крайна сметка моля за вашето 

гласуване. Който е „за“ да бъде допълнена точка 1, моля да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 17, „ПРОТИВ” – 1, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 3. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Със 17 „за“, 3 „въздържали се“ и 1 „против“, се приема 
допълнението към точка 1 от решението. Преминаваме към гласуване предложенията 
на г-н Топов. Аз предлагам да гласуваме анблок неговите предложения. 
(Филип Топов, от място: Нямам против.) 
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ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Защото иначе трябва да гласуваме постоянно. Който е 
съгласен да ги гласуваме неговите предложения по така предложеното в писмен 

вид… 

(Филип Топов, от място: Антикризисни мерки.) 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: … антикризисни мерки, моля да гласува. Анблок да ги 

гласуваме. Предложението в момента е дали да ги гласуваме анблок или да ги 

гласуваме едно по едно. Който е „за“ да се гласуват анблок, моля да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 19, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: 19 „за“, без „против“ и „въздържали се“. Преминаваме към 

гласуване анблок предложенията на г-н Топов. Желаете ли да ги прочета отново?  

(От залата: Не, не.) 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Който е „за“ предложението на г-н Топов, моля да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 2, „ПРОТИВ” – 11, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 5. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: 2 „за“, 11 „против“ и 5 „въздържали се“, не се приема. 
Преминаваме към предложението на г-н Томов, да бъде сформирана комисия с 
представители: Венера Аръчкова, Стоян Иванов, Виолета Бояджиева, Радослава 
Вълчанова, Иван Гавазов, Петър Мирчев, Филип Топов, Салих Аршински, Димитър 

Ангелов. 

(Илия Томов, от място: Вие като председател.) 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Моля? 

(Илия Томов, от място: Вие сте председател на комисията.) 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Въпросът е в момента ние гласуваме за комисия. 
САЛИХ АРШИНСКИ: Давам си отвод, г-жо председател. Благодаря, г-н Томов! 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Г-н Аршински си даде отвод. Комисията, която е предложена 
от вас е в следния състав: Венера Аръчкова, Стоян Иванов, Виолета Бояджиева, 
Радослава Вълчанова, Иван Гавазов, Петър Мирчев, Филип Топов, Димитър Ангелов. 

Който е съгласен да бъде сформирана такава комисия, в този състав, моля да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 8, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 8. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Нямаме решение. 8 на 8 е без решение. Колеги, предлагам да 
прегласуваме наново предложението. Г-н Томов, тези останалите неща, могат ли да 
минат към създадената комисия, защото те дефакто касаят комисията. 
(Илия Томов, от място: Да, да.) 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Който е съгласен да бъде сформирана такава комисия и тази 

комисия да се занимава с антикризисните мерки и с бъдещите намаления, 
предложения и така нататък, комисията е в състав Венера Аръчкова, Стоян Иванов, 

Виолета Бояджиева, Радослава Вълчанова, Иван Гавазов, Петър Мирчев, Филип 

Топов, Димитър Ангелов. Който е съгласен, моля да гласува. 
(Мариана Иванова: 8 „за“, 1 „против“ и 10 „въздържали се“.) 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Не е вярно. Аз ги изброих 10 „за“. Много ви моля, трети път. 
Който е „за“, моля да гласува. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: С 10 „за“, 1 „против“ и 9 „въздържали се“, приема се да се 
сформира такава комисията, която да… 

(От залата: Не се приема. 10 на 10.) 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Не се приема, да. 
(Филип Топов, от място: Няма решение.) 
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ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Няма решение. И последното предложение на г-н Стефан 

Сабрутев относно такса битови отпадъци. Г-н Сабрутев, само ще ви помоля да го 

сформирате в писмен вид. Подлагам на гласуване предложението… 

(Стефан Сабрутев, от място: Ако искате да направим почивка да го напиша.) 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Не, в крайна сметка вие ще го оформите в писмен вид, за да 
мога да го приложа към протокола и после към решението. Приеме не приеме, вие 
трябва да ми го дадете в писмен вид, защото аз в протокола трябва да си го впиша. 
Колеги, който е съгласен да бъде намалена такса битови отпадъци на юридическите и 

физическите лица, по предложението, което г-н Сабрутев обосновано ще предложи, 

моля да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 9, „ПРОТИВ” – 1, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 11. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: 9 „за“, 1 „против“, 11 „въздържали се“. Не се приема 
предложението. Колеги, отиваме към гласуване на основната докладна с приетото 

предложение към точка 1, което гласувахме, да бъдат включени и тези, които са с 
ограничената дейност. Избраната комисия нямаше също решение. Подлагам на 
гласуване основната докладна с приетото направено предложение.  
 

Поименно гласуване на проекта за решение по т. 31 от дневния ред: 

 

1. Ангел Безергянов      – „за” 

2. Божидар Шуманов     – „за” 

3. Валентин Кюлхански     – „за” 

4. Венера Аръчкова      – „за” 

5. Вижданка Младенова     – „за” 

6. Виолета Бояджиева     – отсъства 
7. Денислав Костов      – „за” 

8. Димитър Ангелов      – „за”  

9. Димитър Кръстанов     – отсъства 
10.  Екатерина Гаджева     – „за” 

11. Иван Френкев      – „за” 

12. Иван Гавазов      – „за” 

13. Илия Томов      – „за” 

14. Коста Начев      – отсъства 
15. Костадин Василев      – „за” 

16. Мария Семерджиева     – „за“ 

17. Милен Журналов      – „за” 

18. Минчо Симов     – „за” 

19. Петър Мирчев      – отсъства 
20. Петър Янев       – „за” 

21. Рабие Кьосева      – „за” 

22. Радослава Вълчанова – Кисимова   – „за” 

23. Салих Аршински      – не гласува 
24. Сийка Йочева      – „за” 

25. Софка Иванова      – „за” 

26. Стефан Сабрутев      – „за” 

27. Стоян Иванов      – „за” 
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28. Тодор Митов      – „за” 

29. Филип Топов      – „въздържал се” 

 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Моля, обявете резултата. 
(Мариана Иванова: 23 „за” и 1 „въздържали се”.) 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: С 23 „за“ и 1 „въздържал се“, се приема така предложената ви 

докладна с направената добавка. 
 

        Общинският съвет след като се запозна с Докладната записка на Николай  

Мелемов – Кмет на община Смолян, на основание усложнената епидемична 
обстановка, свързана с разпространението на COVID-19  на територията на страната и 

обявеното извънредно положение от Народното  събрание на Република България с 
Решение от 13.03.2020 г. по препоръки на Националния оперативен щаб, както и 

съгласно чл.6б от  Закон за изменение и допълнение на Закон за мерките и действията 
по време на извънредното положение, чл. 21 ал. 1 т. 8 чл. 27 ал.4 и ал.5 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация   
 

Р Е Ш И: 
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          1. Дава съгласие неработещите физически и юридически лица, ползващи 

общински терени за разполагане на временни обекти, тротоари, площади, улични платна 
и терени за търговска дейност на открито  да бъдат освободени от заплащане на  такса и 

наем за периода на извънредното положение. 
2. Дава съгласие наемателите физическите и юридическите лица, които са 

ограничили своята дейността   за времето на извънредното положение, ползващи 

нежилищни обекти подробно изброени в Заповед № РД-01-124/13.03.2020 г. и 

последяващите такива на министъра на здравеопазването, които са общинска 
собственост,   да заплащат   намаления размер на месечната  наемна цена.  Като за това, 
че са ограничили дейността си подават декларация по т.4 от Решението по докладната. 

3. Общински съвет Смолян дава съгласие наемателите на неработещите 
нежилищни обекти, подробно изброени в заповед №РД-01-124/13.03.2020г. и 

последващи такива на министъра на здравеопазването за противоепидемични мерки, 

които са  
общинска собственост, да бъдат освободени от заплащане на наем за съответния 

период, посочен в заповедта. 
4. За освобождаване от наем, задължените лица следва да попълнят и 

представят в Община Смолян следните документи: искане за освобождаване/ 
намаляване от наем и декларация по образец, представляваща неразделна част от 
настоящото решение. 

5. На предплатилите за съответния период, сумите да бъдат приспаднати от 
следващото им плащане. 

6. Възлага на кмета на общината или упълномощено от него лице  
осъществяването на всички дейности, необходими за  правилното и законосъобразно 

изпълнение на процедурата. 
Приложение:  

Декларация по образец 

 

ПО ТРИДЕСЕТ И ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Упълномощаване на 

представител на Община Смолян за участие в редовно Общо събрание на 

акционерите на МБАЛ „Д-р Братан Шукеров“ АД, гр. Смолян, свикано за 

12.05.2020 г. и гласуване по дневния ред. 

Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Колеги, преминаваме към докладна № 32. Упълномощаване 
представител на Община Смолян за участие в редовно Общо събрание. На комисията 
е установена техническа грешка от Общинска администрация в точка 1. Дата, вместо 

15.05.2019-та да се чете 12.05.2020 г., и вместо 31 май 2019 г., да се чете 27 май 2020 

година. Имате ли нещо, г-н Мелемов? 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Не. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Колеги, имате думата за изказвания. Имате ли предложения? 

Не виждам. Който е съгласен да прекратим разискванията, моля да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 17, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Със 17 „за“, без „против“ и „въздържали се“, прекратихме 
разискванията. Колеги, преминаваме към гласуване за представителят на Община 
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Смолян г-н Марин Захариев на 12 май 2020 г. и на 27 май 2020 година, с направената 
корекция. 
 

Поименно гласуване на проекта за решение по т. 32 от дневния ред: 

 

1. Ангел Безергянов      – отсъства 
2. Божидар Шуманов     – „за” 

3. Валентин Кюлхански     – „за” 

4. Венера Аръчкова      – „за” 

5. Вижданка Младенова     – „за” 

6. Виолета Бояджиева     – отсъства 
7. Денислав Костов      – „за” 

8. Димитър Ангелов      – „за”  

9. Димитър Кръстанов     – отсъства 
10.  Екатерина Гаджева     – отсъства 
11. Иван Френкев      – „въздържал се” 

12. Иван Гавазов      – „за” 

13. Илия Томов      – „за” 

14. Коста Начев      – отсъства 
15. Костадин Василев      – отсъства” 

16. Мария Семерджиева     – „за“ 

17. Милен Журналов      – „за” 

18. Минчо Симов     – „за” 

19. Петър Мирчев      – отсъства 
20. Петър Янев       – „за” 

21. Рабие Кьосева      – „за” 

22. Радослава Вълчанова – Кисимова   – „за” 

23. Салих Аршински      – не гласува 
24. Сийка Йочева      – „за” 

25. Софка Иванова      – „за” 

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

28. Тодор Митов      – отсъства 
29. Филип Топов      – „за” 

 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Моля, обявете резултата. 
(Мариана Иванова: 18 „за”, без „против”,  1 „въздържал се”.) 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: С 18 „за“ и 1 „въздържал се“, се приема докладната. 
 

                 Общинският съвет след като се запозна с Докладната записка на Николай   

Мелемов – Кмет на община Смолян, на основание чл. 21, ал. 1, т. 9, ал. 2 и чл. 27, ал. 4 

и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 34 от  
Наредбата за условията и реда за упражняване на правата на собственост на общината 
в търговски дружества с общинско участие и общински предприятия, чл. 221, т. 1, 2, 

4-7, 10-11 и чл. 226 от Търговския закон, както и чл. 60 от 
Административнопроцесуалния кодекс 
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Р Е Ш И: 
I. Упълномощава МАРИН   ЗАХАРИЕВ – заместник – кмет на община Смолян, 

да представлява община Смолян на редовното Общо събрание на акционерите на 
МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „Д-Р БРАТАН 

ШУКЕРОВ“ АД, гр. Смолян, ЕИК 120503871, с адрес: град Смолян, област Смолян, 

община Смолян, бул. „България” № 2, в което Община Смолян е акционер с 35 105 

броя поименни акции, всяка с номинална стойност  от 10 лева, представляващи 3.67 

% от капитала на дружеството, на 12.05.2020 г. от 11:00 часа и при непровеждане на 
първоначално насроченото общо събрание, поради липса на кворум, събранието ще се 
проведе на 27.05.2020 г. от 11:00 часа, като вземе становище и гласува по 

проекторешенията, съдържащи се в предложения дневен ред, както следва: 
1. По точка първа от дневния ред: Доклад на съвета на директорите за дейността 

на дружеството през 2019 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите 
приема доклада на съвета на директорите за дейността на дружеството за 2019 г.- 
да гласува „за” и да изрази положително становище. 

2. По точка втора от дневния ред: Одобряване на годишния финансов отчет на 
дружеството за 2019 г., заверен от регистриран одитор. Проект за решение: 
Общото събрание на акционерите одобрява годишния финансов отчет на 
дружеството за 2019 г., заверен от регистриран одитор - да гласува „за” и да 

изрази положително становище. 

3. По точка трета от дневния ред: Приемане на консолидирания доклад за 
дейността за 2019 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема 
консолидирания доклад за дейността за 2019 г. - да гласува „за” и да изрази 

положително становище. 

4. По точка четвърта от дневния ред: Одобряване на консолидиран годишен 

финансов отчет за 2019 г., заверен от регистриран одитор. Проект за решение: 
Общото събрание на акционерите одобрява консолидирания годишен финансов 

отчет за 2019 г., заверен от регистриран одитор - да гласува „за” и да изрази 

положително становище. 

5. По точка пета от дневния ред: Разпределение на печалбата на дружеството за 
2019 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите взема решение за 
разпределение на печалбата на дружеството за 2019 г. - да гласува „за” и да 

изрази положително становище. 

6. По точка шеста от дневния ред: Освобождаване от отговорност на членовете на 
Съвета на директорите за дейността им през 2019 г. Проект за решение: Общото 

събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на съвета на 
директорите за дейността им през 2019 г. - да гласува „за” и да изрази 

положително становище. 

7. По точка седма от дневния ред: Избор на регистриран одитор на дружеството за 
2020 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира и назначава 
предложения регистриран одитор за 2020 г. - да гласува „за” и да изрази 

положително становище. 

8. По точка осма от дневния ред: Промяна в състава на съвета на директорите – 

проект на Решение: Общото събрание на акционерите приема предложената 
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промяна в състава на съвета на директорите - да гласува „за” и да изрази 

положително становище. 

9. По точка девета от дневния ред: Определяне мандата на новоизбрания съвет на 
директорите – проект на Решение: Общото събрание на акционерите определя 
тригодишен мандат на новоизбрания съвет на директорите - да гласува „за” и да 

изрази положително становище. 

10. По точка десета от дневния ред: Определяне възнаграждението на членовете на 
съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението – проект на 
Решение: Общото събрание на акционерите определя възнаграждението на 
членовете на съвета на директорите, на които няма да бъде възложено 

управлението, да бъде в размер на две средни месечни работни заплати в 

лечебното заведение, но не повече от петкратния размер на минималната месечна 
работна заплата, установена за страната за съответния месец, в съответствие с 
Наредба № 9 от 2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за 
възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните 
заведения, като членовете на съвет на директорите, на които не е възложено 

управлението могат да получават въпросното възнаграждение, в случаите в които 

това не противоречи на императивните разпоредби на нормативен акт - да гласува 

„за” и да изрази положително становище. 

11. По точка единадесета от дневния ред: Промяна в капитала на дружеството – 

проект на Решение: Общото събрание на акционерите приема предложената 
промяна в капитала на дружеството - да гласува „за” и да изрази положително 

становище. 

12. По точка дванадесета от дневния ред: Промяна в Устава на дружеството – 

проект на решение: Общото събрание на акционерите приема предложената 
промяна в Устава на дружеството - да гласува „за” и да изрази положително 

становище. 

 

ІІ. Възлага на представителя на община Смолян да присъства на редовното 

Общо събрание на акционерите. 
 

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 акционер в МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА 

ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „Д-Р БРАТАН ШУКЕРОВ“ АД, гр. Смолян. 

 

IV. Възлага на упълномощения представител в седемдневен срок след 

провеждане на Общото събрание на акционерите да изготви доклад и представи 

протокола от проведеното събрание. 
 V. Допуска се предварително изпълнение на настоящото Решение на основание 

чл. 60, ал. 1 от АПК.  

 

 

ПО ТРИДЕСЕТ И ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Отдаване под наем чрез 

публично оповестен конкурс на сграда с идентификатор 67653.925.155.8, кв. 

Устово по реда на Закона за общинската собственост. 
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Докладва: Николай Мелемов – кмет на Община Смолян 

 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Преминаваме към точка 33 от дневния ред. Отдаване под наем 

чрез публично оповестен конкурс на сграда с идентификатор 67653.925.155.8, кв. 

Устово. Давам думата на г-н Мелемов. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Няма какво да добавя. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Колеги, имате думата за разисквания, изказвания. Не виждам, 

колеги. Който е съгласен да прекратим разискванията, моля да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 15, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: С 15 „за“, без „против“ и „въздържали се“, прекратихме 
разискванията. Колеги, преминаваме към гласуване относно отдаване под наем в кв. 

Устово. 

 

Поименно гласуване на проекта за решение по т. 33 от дневния ред: 

 

1. Ангел Безергянов      – „за” 

2. Божидар Шуманов     – „за” 

3. Валентин Кюлхански     – „за” 

4. Венера Аръчкова      – „за” 

5. Вижданка Младенова     – „за” 

6. Виолета Бояджиева     – отсъства 
7. Денислав Костов      – „за” 

8. Димитър Ангелов      – „за”  

9. Димитър Кръстанов     – отсъства 
10.  Екатерина Гаджева     – отсъства 
11. Иван Френкев      – „за” 

12. Иван Гавазов      – „за” 

13. Илия Томов      – „за” 

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

17. Милен Журналов      – „за” 

18. Минчо Симов     – „за” 

19. Петър Мирчев      – отсъства 
20. Петър Янев       – „за” 

21. Рабие Кьосева      – отсъства 
22. Радослава Вълчанова – Кисимова   – „за” 

23. Салих Аршински      – не гласува 
24. Сийка Йочева      – „за” 

25. Софка Иванова      – „за” 

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

28. Тодор Митов      – „за” 

29. Филип Топов      – „за” 

 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Моля, обявете резултата. 
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(Мариана Иванова: 20 „за”, без „против”,  и „въздържали се”.) 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: С 20 „за“, без „против“ и „въздържали се“, приехме решението 

по точка 33 от дневния ред, а именно отдаване под наем с публично оповестен 

конкурс. 
 

                Общинският съвет след като се запозна с Докладната записка на Николай   

Мелемов – Кмет на община Смолян, на основание  чл.14 ал.7 и ал. 8 от Закона за 
общинската собственост, чл.21 и чл. 83 от Наредбата за реда за придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество  и чл. 21, ал.1 т. 8 и ал.2 , чл.27 

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

Р Е Ш И: 
 

I. Дава съгласие за откриване на публично оповестен конкурс за отдаване под 

наем на сграда с идентификатор  67653.925.155.8, със застроена площ – 71 кв.м. на 
един етаж, находяща се в поземлен имот с идентификатор 67653.925.155 с площ 7395 

кв.м. с начин на трайно предназначение на територията, Урбанизирана, кв. 26, УПИ 

ІХ-занаятчийска чаршия, по плана на кв. Устово, Община Смолян, целия имот актуван 

с акт за публична общинска собственост № 1057/29.10.2012 г., вписан в службата по 

вписвания с акт №176, том VІ, дело №1205 от 2012 г. с вх.№ 2012/30.10.2012 г.   
 

IІ. Офертите, предоставени от участниците в конкурса, трябва да отговарят на 
следните минимални условия : 

 

1.  Минималната наемна месечна цена не може да бъде по–ниска от 100,00 лева  
(сто лева) без ДДС.  

2. Кандидатите да представят  инвестиционна програма за довършване на 
сградата с конкретно стойностно изражение в лева,  включваща следните дейности:   

-Обследване и ремонт на покривна конструкция ; 
-Ремонт на шадраван ; 

-Поддръжка и ремонт на поливна система, парково обзавеждане и осветление; 
3.Други насрещни предложения благоприятни за Община Смолян с конкретно 

стойностно изражение в лева. 
  

III.Изисквания и критерии за оценка на офертите : 
 

1.Минималната наемна месечна цена  с тежест в комплексната оценка – 20 % 

2.Разработване на КСС за довършване на сградата  – с тежест в комплексната 
оценка 60 % 

3.Поддръжка на парково озеленяване – с тежест в комплексната оценка  20 % 

Оценката на представените предложения от участниците се изчислява на база 
на комплексна оценка (КО), която се формира по следната формула: 

КО=Ц+И+ПП 

Показател (Ц) - Оферирана месечна наемна цена с тежест в комплексната 
оценка – (20 т.)  
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Показател (И) Представяне на КСС за довършителен ремонт  на сградата- (60 

т.) 
Показател (ПП) – Поддръжка на парково озеленяване с тежест в комплексната 

оценка –   (20 т.). 
 

IV. В договора за наем да бъдат включени следните задължения за наемателя: 
 

1.Да извърши инвестицията не по-късно от  12 месеца, от влизане в сила на 
договора. 

2.Регулярно в сроковете за  довършване на сградата да представят финансово 

счетоводни документи.  

 

V. Възлага на кмета на Община Смолян или упълномощено от него лице да 
извърши всички необходими процедури по подготовката и провеждането на 
публично оповестения конкурс, да утвърди спечелилия участник и да подпише 
договор за отдаване под наем за срок до 10 ( десет  години).  

 

ПО ТРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Оправомощаване 

на кмета на община Смолян да взема всички решения, свързани с банковото 

обслужване на община Смолян, в това число да взема решения за и да одобрява 

смени на обслужващите банки на община Смолян, включително за откриване и 

закриване на банкови сметки на община Смолян и за даване на одобрение за 

смени на обслужващите банки и банковите сметки на второстепенни и от по-

ниска степен разпоредители с бюджет към община Смолян. 

Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Точка 34 от дневния ред. Оправомощаване на кмета на 
община Смолян да взема решения, свързани с банковото обслужване на община 
Смолян. Давам думата на кмета на общината. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Тази точка е предизвикана от това, че има промяна в закона, 
което до декември месец това е било така, а сега след декември месец с промяната на 
закона трябва Общинският съвет да разреши на кмета да сменя банка или да открива 
сметки. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Имате думата, колеги, за изказване. Да, г-н Топов. 

ФИЛИП ТОПОВ: Значи в самата докладна записка е записан текста „смяна на 
обслужващата банка на общината“. За нашата община ли става въпрос или пак е 
техническа грешка, за общините? Това не е толкова важно. Имам няколко въпроса. 
първо. Това указание би следвало да бъде приложено към проекта за докладна 
записка и решение. Аз лично не съм го чел. И затова, ако го бях прочел, нямаше да 
гадая дали става въпрос за нашата „общината“ или за всички общини. Второ. В кои 

банки са сметките на Общината в момента? Вие имате ли намерение да сменяте 
въобще обслужващата банка и ако имате, защо? Аз лично по тази точка ще гласувам 

„против“. Ще ви кажа защо. Защото имаме много неприятният опит, когато преди 

години еднолично бяха прехвърлени сметките на Общината първо от Първа 
инвестиционна банка, после в Асет банк, после не знам къде и най-накрая отидохме в 

Общинска банка, в която Общинска банка обаче бяха заложени, по-скоро вложени, 
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10-те милиона по облигационния заем на Общината. Да, 10 милиона облигационен 

заем, който хората ще го изплащат, ще го погасяват до 2028 година. Колега 
Мелемов… 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Колега Топов, как може ние да вземем решение за другите 
264 общини в България? Аз даже се чудя сега как да отговоря на този въпрос. Община 
Смолян взе решение Община Благоевград къде да… Как така ще вземаме за други 

общини? 

ФИЛИП ТОПОВ: Ако бяхте първи мандат, втори мандат, да се оправдавате с който и 

дае, ама ние вече сме трети мандат. Няма смисъл. И тогава лично аз бях много против 

да се прехвърлят сметките на Общината и да ходим в Общинска банка. Защото 

Общинска банка междувременно беше направила един договор за цесия с „Титан“ и 

за всеки присъстващ в залата, който разбира поне малко от банкови сметки, щеше да 
ни направи извод, че щом постъпят едни пари по сметка на дадената банка, която има 
цесия, първата работа е да си ги прихване. И така стана. Въпросът ми е в крайна 
сметка дали наистина имаме намерение да прехвърляме пак сметките в други банки и 

какво евентуално налага такова прехвърляне. И второ. До къде я докарахме с този 10 

милиона облигационен заем? Как вървят нещата? 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Обслужваме го облигационния заем. 

ФИЛИП ТОПОВ: До 2028 година ще може ли да се справим? 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Ще можем. 

ФИЛИП ТОПОВ: Благодаря ви! 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Сега на първият въпрос се чудя как да отговоря. Значи дали 

да гласуваме сега за Община Благоевград ли? За коя питате? Дали решението на 
Общински съвет ще важи и за другите общини в България? Това е първият въпрос, 
нали така? Ами няма как, г-н Топов. Аз не мога да разбера. И още се чудя какъв е 
смисълът на този въпрос. Как Общински съвет – Смолян може да вземе решение, 
което да важи за другите общини в България? 

ФИЛИП ТОПОВ: Казали сте в докладната – „общината“. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Ами естествено, за Смолян. Вие в кой Общински съвет сте? 

(Филип Топов, от място: За „общините“.) 

(Смях в залата.) 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ:  Не, край! 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Значи г-н Топов, аз да ви отговоря относно въпроса. Това е 
писмо, което е по ДДС 06 от 23 декември 2019 година на Министерство на 
финансите, дирекция „Държавно съкровище“, до всички бюджетни организации и 

всички структури, които са й първостепенни и второстепенни разпоредители на 
Министерство на финансите. В точка 40 е записано, че всяка общината трябва да си 

консолидира и да си оформи банковите сметки. Банкова сметка Община Смолян има 
в Уникредит булбанк. Там постъпват средствата от различните програми. В 

Интернешънъл Асет банк има банкова сметка, в която постъпват средствата по СЕС. 

Отделно е набирателната сметка. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Няма нужда чак толкова подробно. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: В Общинска банка сметката ни е за кредита, където е. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: В момента съм помолил председателят на Общинския съвет, 
въпреки че не й е работа, да събере оферти от банки и да избере коя е най-изгодна и 
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ние сме длъжни да консолидираме всички сметки в една банка. Това е причината за 
това нещо. 

(Филип Топов, от място: Няма лошо.) 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Ами няма лошо. И като добър финансист съм помолил г-жа 
Аръчкова да събере оферти и да каже коя е най-изгодната. 
(Филип Топов, от място: Извинявайте, че ви апострофирам. Аз мислех, че министър 

Горанов е визирал само нашата община.) 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Не, това е постановлението за всички. 

(Филип Топов, от място: Ами прилагайте ги, за да се запознаем.) 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: То е записано. В ДДС 06 е записано. Има го на страницата на 
Министерски съвет. Да, г-н Сабрутев. 

(Филип Топов, от място: Да вървим напред.) 

СТЕФАН САБРУТЕВ: Уважаема г-жо председател, уважаеми г-н кмет! Аз само един 

въпрос имам. Нямам против да упълномощим г-н Мелемов да си избере банка и да си 

работи, обаче ако се случи нещо като с КТБ, кой ще носи отговорност? С Общинският 
съвет ще си измиете ръцете или вие? Защото вие ще я изберете еднолично. Как ще 
изберете? Ние ви даваме пълномощно. Аз искам да се запише в решението, че 
изборът на банка, отговорността за затова се носи от г-н Мелемов. 

(От залата: То е ясно.) 

СТЕФАН САБРУТЕВ: Ама запишете го. Да се знае изрично. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Аз искам да ви зачета точно как е написано в точка 40. 

Записано  е, че Общината в уведомителното писмо до Министерство на финансите, 
дирекция „Държавно съкровище“, относно плащанията в СЕБРА по кодове, субсидия, 
централен бюджет, по кодове на временни безлихвени заеми, сметки на 73-11, всяка 
община следва да посочи одобреният от Общински съвет или от кмета на Общината, 
на когото е възложено това, до колкото той е оправомощен, съгласно съответните 
актове на Общинския съвет. Трябва да бъде приложено решение дали кметът да вземе 
той решение или Общинският съвет да му възложи. 

СТЕФАН САБРУТЕВ: Разбирам, но тука никъде няма отговорността. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Възлага се на кмета да… 

СТЕФАН САБРУТЕВ: Аз предлагам да го запишем, че отговорността при евентуални 

такива случки, фалити на банки, се носи от кмета. Защото той е избрал банката. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Добре. Колеги, други предложения имате ли? Не виждам. Ако 

нямате изказвания и разисквания, предлагам да прекратим разискванията. Който е 
съгласен, моля да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 24, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Колеги, поименно гласуване.  
СТЕФАН САБРУТЕВ: Аз имах предложение. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Току-що това щях да кажа, че първо трябва да приложим към 

решението, да подложа на гласуване предложението на г-н Сабрутев за отговорността 
на кмета на Община Смолян.“ Оправомощава кмета на Община Смолян да вземе 
всички решения, свързани с банковото обслужване на Община Смолян, в това число 

да взема решения за и да одобрява смени на обслужващите банки на Община Смолян, 

включително за откриване и закриване на банковата сметка на Община Смолян, да 
дава одобрение за смените на обслужващите банки, банковите сметки на 
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второстепенните разпоредители от по-ниска степен разпоредители с бюджет към 

Община Смолян“ и г-н Сабрутев, отговорността ли? 

(Стефан Сабрутев, от място: Отговорността за това да се носи от кмета.) 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Добре. Който е съгласен да бъде допълнено изречението 

„отговорността да бъде поета от г-н кмета на Община Смолян“, моля да гласува. 
(От залата: Той го прие.) 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Аз го подлагам на гласуване. Г-н Мелемов, да го подлагам ли 

на гласуване?  

(От залата: Да.) 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Подлагаме го на гласуване, добре. Който е съгласен, моля да 
гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 7, „ПРОТИВ” – 3, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 12. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: 7 „за“, 3 „против“ и 12 „въздържали се“, не се приема. Остава 
докладната в този вид, в който е. Колеги, поименно гласуване. 
 

Поименно гласуване на проекта за решение по т. 34 от дневния ред: 

 

1. Ангел Безергянов      – „за” 

2. Божидар Шуманов     – „за” 

3. Валентин Кюлхански     – „за” 

4. Венера Аръчкова      – „за” 

5. Вижданка Младенова     – „за” 

6. Виолета Бояджиева     – отсъства 
7. Денислав Костов      – „за” 

8. Димитър Ангелов      – „за”  

9. Димитър Кръстанов     – отсъства 
10.  Екатерина Гаджева     – „за” 

11. Иван Френкев      – „против” 

12. Иван Гавазов      – „въздържал се” 

13. Илия Томов      – „за” 

14. Коста Начев      – отсъства 
15. Костадин Василев      – „за” 

16. Мария Семерджиева     – „за“ 

17. Милен Журналов      – „за” 

18. Минчо Симов     – „за” 

19. Петър Мирчев      – отсъства 
20. Петър Янев       – „за” 

21. Рабие Кьосева      – „въздържала се” 

22. Радослава Вълчанова – Кисимова   – отсъства 
23. Салих Аршински      – не гласува 
24. Сийка Йочева      – „за” 

25. Софка Иванова      – „за” 

26. Стефан Сабрутев      – „против” 

27. Стоян Иванов      – „за” 

28. Тодор Митов      – „за” 

29. Филип Топов      – „въздържал се” 
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ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Моля, обявете резултата. 
(Мариана Иванова: 18 „за”, 2 „против” и 3 „въздържали се”.) 

СТЕФАН САБРУТЕВ: Право на отрицателен вот. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: 18 „за“, 2 „против“ и 3 „въздържали се“, приема се 
докладната. 
 

        Общинският съвет след като се запозна с Докладната записка на Николай  

Мелемов – Кмет на община Смолян, на основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация и т.40 от ДДС № 06 от 
23.12.2019 г., издадено от министъра на финансите на основание чл.133, ал.5, чл.167 и 

чл.170 от Закона за публичните финанси,   

 

Р Е Ш И: 
 

Оправомощава кмета на община Смолян да взема всички решения, свързани с 
банковото обслужване на община Смолян, в това число да взема решения за и да 
одобрява смени на обслужващите банки на община Смолян, включително за 
откриване и закриване на банкови сметки на община Смолян и за даване на 
одобрение за смени на обслужващите банки и банковите сметки на второстепенни и 

от по-ниска степен разпоредители с бюджет към община Смолян. 

 

СТЕФАН САБРУТЕВ: Искам само да кажа на колегите, които току-що подкрепиха 
тази докладна, че те поименно носят отговорността, ако стане фалит с банката, не г-н 

кмета. Вие го упълномощихте. Точно това става. Аз тъй като имам така една 
информация от преди години, едно държавно предприятие позиционирано в Смолян, 

както и фалита на въпросната банка, едни 10 милиона изчезнаха. Затова именно 

предложих нещо, вие не го разбрахте явно. Помнете, че сте го подкрепили. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Г-н Сабрутев, сутринта слушах директора на БНБ. Каза, че 
банковата система е добре. Ако вие имате някаква информация, моля кажете я. 
Затова, ако има някаква информация, кажете я, ще се съобразим с нея. 
(Стефан Сабрутев, от място: Аз информации няма какво да издавам.) 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Ама то има и банков, има и финансов надзор. Сумати хора се 
занимават с това. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Няма повече от вас. Благодаря ви за участието! Колеги, 

преминаваме към следващата точка от дневния ред. 

 

ПО ТРИДЕСЕТ И ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Превенция и защита на 

живота и имуществото на жителите на Община Смолян. 

Докладват: Група съветници 

 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Това е докладна записка, внесена от група общински 

съветници, подкрепена от всички политически партии, отделно и от колегите, които 

не са и групи. Общо е подкрепена от 21 общински съветници, по идеята на г-н Коста 
Начев. В крайна сметка към тази докладна трябваше да бъде сформирана комисия по 

Решение № 4. От направените предложения и дадени ваши становища, на 27 април 
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становището на Комисията, когато проведохме съвместно заседание, се обединихме и 

влезнахме в предложение комисията да се състои от председател Екатерина Гаджева 
и членове: Софка Иванова, Илия Томов, Коста Начев, Рабие Кьосева, Димитър 

Ангелов и Салих Аршински. Колеги, предлагам ако имате някакви разисквания… По 

тази докладна имате ли някакви предложения, някакви разисквания? Г-н Томов, вие 
сте упълномощеното лице от г-н Коста Начев. Ако има някакви въпроси, нека 
колегите да ги кажат. Има ли, колеги? Не виждам. Който е съгласен да прекратим 

разискванията по тази точка, моля да гласува. 
(Илия Томов, от място: Трябва да направя едно изказване.) 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Моля? 

(Илия Томов, от място: Относно докладната. Да направя едно изказване.) 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Да. 
ИЛИЯ ТОМОВ: Уважаема г-жо председател, уважаеми г-н кмет, уважаеми колеги 

общински съветници! Горд съм, че на днешното заседание на Общински съвет имам 

честта от името на многоуважавания от всички нас общински съветник Коста Начев 
да представя настоящата докладна записка. Проектът за решение, който предлага г-н 

Начев касае както визията на града, за една красива зелена градска среда, така и 

сигурността на гражданите на гр. Смолян. Не веднъж сме ставали свидетели на 
злополуки, причинени от паднали дървета. Виждали сме разрушени тротоари поради 

развиване на коренова система на определени дървесни видове. Знаем за случаи, в 

които наши съграждани имат здравословни проблеми поради алергични реакции, 

причинени от дървета. Именно затова внасяме настоящата докладна записка, в която 

даваме конкретни предложения и решения за създаването на една обновена и по-

красива зелена градска среда. Призоваваме ви да приемете докладната записка, 
внесена от г-н Начев. В заключение тук от тази трибуна искам да изкажа своята 
благодарност към г-н Коста Начев, който няма възможност да присъства на днешното 

заседание. Но за пореден път показа своята отговорност и грижа към Смолян и 

смолянчани. Благодаря ви! 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Благодаря, г-н Томов! Да, г-жо Гаджева.  
ЕКАТЕРИНА ГАДЖЕВА: Уважаема г-жо председател, уважаеми г-н Томов като 

вносител на настоящата докладна! Първо не съм разбрала кога сте ме предложили за 
председател, явно ще ми се наложи да си отменя мнението, че една работа като няма 
да я вършим й правим комисия. 
(От залата: В понеделник.) 

ЕКАТЕРИНА ГАДЖЕВА: Аз си тръгнах малко по-рано. Така че наистина считам, че 
докладната, предложена от г-н Коста Начев е значима. Направих си усилия да 
погледна озеленените площи в града, в контекста на тази докладна. Наистина има 
много какво да се предложи извън опасните дървета. За съжаление, част от зелената 
ни система се е превърнала почти в горички с доста къпини и малини около тях. Така 
че наистина има какво да се предложи, какво да се види и да се предложат съответно 

видове със съответните декоративни качества и гарантиращи безопасност на 
жителите. Има видове, чийто плодове са отровни. Има какво да се помисли, има какво 

да се работи. Лично аз смятам, че срокът е кратък. Първо не сме наясно кога ще 
приключи извънредното положение. Краят на юни сте дали срок, преди беше май. Но 

така или иначе като сезон за зацветяване или залесяване е изпуснато. То е пролет и 

есен. Затова предлагам да си дадем малко по-дълъг срок, за да свърши малко по-добра 
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работа. Чисто законодателно имаме и държавна наредба как става, и общинска как 

става сечта на дървета. Затова предлагам малко по-детайлно да се помисли кои площи 

подлежат, къде има зелена система и къде тя би могла да се подобри. В момента 
основното ни озеленяване, с изключение на малко места като да речем пред Съда и 

тука Общината, представляват почти залесени с горско-дървесна растителност. 
Имаме много брези, имаме много смърч, но би могло да се помисли как това да се 
разшири. Виждате пред доста заведения са вкарани пък по-екзотични туи и кипариси, 

които пък не се вписват в съседния контекст на останалото озеленяване. Така че ми се 
ще наистина този път да свършим доста сериозна и хубава работа. Ландшафтно 

проектиране на града с озеленяване и за целта предлагам срокът да е по-дълъг, за да 
може наистина да свършим качествено работа.  
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Нека да определим дата. Септември?; 

ЕКАТЕРИНА ГАДЖЕВА: Септември е добре. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Извинявайте, че ви прекъсвам, г-жо Гаджева, но да подложа, 
понеже вие го предлагате, да предложа така, че да се измени точка 6. Вместо да бъде в 
срок до 26.06., да бъде в срок до 26.09. 

ЕКАТЕРИНА ГАДЖЕВА: Точно така. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: И долу проектонаредбата, след като е готова на 26.09., да бъде 
предоставена на кмета на общината в срок до 30 септември. 

ЕКАТЕРИНА ГАДЖЕВА: Точно така. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА:  Сега след като е готова и е предложена от комисията до 26 

септември, няма никакъв проблем в 4-те дни да бъде представена и до кмета на 
общината. 
ЕКАТЕРИНА ГАДЖЕВА: Именно това ми е предложението. И другото предложение. 
Ако има ландшафтни специалисти, които гледайки нашето заседание, на времето 

имаше г-жа Росица Сиракова, изключително качествени решения за вечнозелени 

видове, за видове, които цъфтят по различно време. На мен ми се наложи преди много 

години да зацветя две саксии, две по-големи кашпи в двора на РИОСВ и щях да 
направя голяма „боза“ без съдействието на ландшафтен инженер. Именно затова си 

мисля, че е много ценно, за да имаме добър резултат, да се привлекат и такива 
специалисти. Така че молба към колегите съветници, да бъде привлечен  и такъв 

експерт. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Мисля, че вие сте видели всички, защото подписите са 
сложени на докладната, на която е приложена и записана. Вътре в тази докладна има 
приложена и подписка в подкрепата на неговата докладна, още от 2016 година, 2017-

та. Преди това и 2011-та година, където са привлечени трима-четири ландшафтни 

архитекти и инженери. Двамата са точно ландшафтни инженер, другият е архитект. 
Не разбирам каква е разликата, нямам представа. Съжалявам, ако обиждам някой по 

този начин. В същото време тука са изявили желание и хора, които са завършили 

Лесотехническия и така нататък. Коста Начев има приложена и цяла папка от 74 

фотоса, снимки на опасни дървета, на дървета, на които предлага като вид. В същото 

време тези неща са на разположение на всеки един от вас. 
ЕКАТЕРИНА ГАДЖЕВА: Не са били приложени. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Аз не съм ги дала към докладната, защо аз мисля, че след като 

вие сте се подписали 21 общински съветници, вие сте видели самата подкрепа и 
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самата преписка. Други колеги имате ли желание да се изкажете по точката? Не 
виждам. Който е съгласен да прекратим разискванията, моля да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 20, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: С 20 „за“, без „против“ и „въздържали се“, прекратихме 
разискванията, колеги. Предлагам да подложим на гласуване докладната с 
направените изменения. Но първо трябва да гласуваме самите изменения, предложени 

от г-жа Гаджева и имената на комисията. предложението на г-жа Гаджева е да бъдат 
сменени в точка 6 датите: 26 юни да бъде сменена с дата 26 септември 2020 година; в 

точка 7 датата 30.06. да бъде сменена с дата 30.09.2020 г. В точка 4 определяме 
следните общински съветници… Първо да гласуваме на г-жа Гаджева промяната за 
датите. Който е „за“, моля да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 24, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА:  С 24 „за“, без „против“ и „въздържали се“, приехме 
изменението на точка 6 и точка 7. Сега, колеги, преминаваме към гласуване на 
предложението по точка 4, комисията да се състои от Екатерина Гаджева, Софка 
Иванова, Илия Томов, Коста Начев, Рабие Кьосева, Димитър Ангелов, Салих 

Аршински, като за председател е предложена г-жа Екатерина Гаджева. Моля, който е 
съгласен, да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 24, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: С 24 „за“, без „против“ и „въздържали се“, приехме и състава 
по точка 4 от предложеното ни решение. Предлагам да подложим на гласуване цялото 

решение с направеното предложение. Който е съгласен, моля да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 23, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: С 23 „за“, без „против“ и „въздържали се“, се прие решението 

по докладна № 35. 

 

            Общинският съвет след като се запозна с Докладната записка на Група 
съветници, на основание чл.26, ал.2, ал.3 и ал.4 от Закона за нормативните актове и 

чл.77 от Административно процесуалния кодекс 

 

Р Е Ш И: 
 

1. Да се сформира комисия за изготвяне на проект за изготвяне на  „ Наредба 
за изграждане, поддържане и опазване на зелената система на община Смолян“ 

2. Комисията да се състои от 11 членове –  четири експерти от общинска 
администрация и седем общински съветници /могат да бъдат привлечени и външни 

експерти по озеленяването, лесоинженери и лесовъди/,  като се съблюдава Наредба 1 

от 12 януари 2009 г. за условията и реда за устройството и безопасността на 
площадките за игра, чл.15, ал.2 - I. Растителни видове, неподходящи за засаждане на 
територията на площадка за игра. 

3. Възлага на кмета да определи 4 / четири/ експерти от общинската 
администрация и им възложи участието в комисията. 

4. Общинският съвет определя следните общински съветници: 

• Екатерина Гаджева – Председател; 

• Радослава Вълчанова – Кисимова – член; 

• Илия Томов – член; 
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• Коста Начев – член; 

• Димитър Ангелов – член; 

• Рабие Кьосева – член; 

• Софка Иванова – член; 

 

5. За председател на комисията предлагаме -  Екатерина Гаджева. 

6. Комисията да приключи с изготвянето проекта на „Наредба за изграждане, 
поддържане и опазване на зелената система на община Смолян“  в срок до 

26.09.2020г. 
7. Проекто-наредбата да бъде предоставена на кмета на община Смолян в 

срок до 30.09.2020г. 
8. Задължава кмета на Община Смолян  на основание чл.26, ал.2, ал.3 и ал.4 от 

Закона за нормативните актове (ЗНА) и чл.77 от Административно процесуалния 
кодекс (АПК),  Община Смолян предостави на вниманието на всички заинтересовани 

лица в срок от 30 (тридесет) календарни дни от датата на публикуването на 
настоящия проект.  
 

 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Колеги, преминаваме към точка 36, но понеже точка 36, 37, 38 

и 39 са докладни записки внесени от мен, трябва да изберем председателстващ 

заседанието. Имате думата за предложения. Колеги, имате думата за предложения. 
Да, г-жо Иванова. 
СОФКА ИВАНОВА: Уважаема г-жо председател, предлагам Ангел Безергянов. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Други предложения, колеги? Не виждам. Който е съгласен г-н 

Ангел Безергянов да бъде председателстващ на останалите точки от 36 до 39, моля да 
гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 23, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: 23 „за“, без „против“ и „въздържали се“. Заповядайте, г-н 

Безергянов! 

 

(Общинският съветник Ангел Безергянов зае мястото си на временно 

председателстващ заседанието по точките от 36 до 39 включително.) 

 

ПО ТРИДЕСЕТ И ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: „Ученическо и столово 

хранене“ ЕООД с ЕИК:120506497, със седалище и адрес на управление: гр. 

Смолян, ул. „Дичо Петров“ № 1. 

Докладва: Венера Аръчкова – Председател на Общински съвет 

 

АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Уважаеми дами и господа, преминаваме към изпълнение на 
дневния ред. Точка № 36, касаеща „Ученическо и столово хранене“ ЕООД. Давам 

думата на вносителя г-жа Венера Аръчкова. Г-жо Аръчкова, имате думата относно 

докладната записка. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Докладната записка касаеща „Ученическо и столово хранене“ 

ви е предоставена. Знаете, с Решение № 94 на Общинския съвет това дружество в 

момента е със спряна дейност. В същото време то няма никакви приходи. Но след 

разискванията, направени на 27 април, предлагам изменение на решението в първа и 
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втора точка. Първа точка: изменя договора за възлагане на управление и контрол на 
„Ученическо и столово хранене“ ЕООД, с БУЛСТАТ: 120506497, сключен с 
управителя му Григор Кръстев Павлов, Раздел V, т. 8 от същия, да бъде променен, 

като придобие следната редакция: Възложителят определя възнаграждение на 
изпълнителя в размер на 300 лева месечно за 2 часа дневно, до достигане на 40 часа 
месечно. Втора точка. Възлага на Кмета на Община Смолян да сключи допълнително 

споразумение, съгласно точка 1 от настоящото решение, за възлагане управлението на 
„Ученическо и столово хранене“ ЕООД, с Григор Кръстев Павлов. Останалите точки 

– точка 3, точка 4, точка 5, точка 6 и точка 7 от така предложеното ви решение, са без 
изменения. 
АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Уважаеми колеги, разкривам дискусия относно докладната 
записка и измененията, които са направени от вносителката г-жа Венера Аръчкова. Г-

н Топов, имате думата. 
ФИЛИП ТОПОВ: Вземам думата за последно, колеги! Първо. Уважаема г-жо 

Аръчкова! Нека да спазваме Търговския закон, както го е разписал законодателят. 
Нека да изпълним решението на Общинския съвет, което взехме за провеждане, не за 
назначаване на външен одит или външна ревизия или както искате го разбирайте. Да 
не навлизам повече в подробности. Предлагам следният проект за решение. Първа 
точка. Кметът да прекрати договорът за управление с настоящия управител Григор 

Павлов с едномесечно предизвестие и без освобождаване от отговорност. Второ 

решение. Кметът да предложи на Общинският съвет кандидатура за избор на нов 

управител, след което кметът да сключи нов договор за управление. И трета точка. 
След назначаване на новият управител, да се изготви оздравителен план на това 
дружество. Никакво предаване на документи, никакво архивиране, преди това 
дружество да не е извървяло пътеката, процедурата, разписаните правила по 

Търговския закон. Въобще не желая да навлизам повече в подробности, но само 

кратка вметка. Общинският съвет не може да назначи платен външен одит и да дадем 

2 000 лева на платения външен одит. Може да е перфектен, но платената услуга 
винаги създава едно съмнение за обективност. Външната ревизия ли ще бъде, одит ли 

ще бъде, да даде подробно разбивка на какво се дължат тези загуби, които ги 

генерира това дружество последната една година и половина. Там трябва да се 
обхванат двата вида дейности – дейността по подготвянето на храната и изхранването 

на учениците и детските градини и второто, което е много важно, да знаете колеги 

какво гласувате, какво се е случило с така наречените приходи от европейския проект 
„топъл обяд”. Г-жо Аръчкова, понеже крайно много ви уважавам, ако не искам да ви 

помогна благородно, защото вие сте вносител на докладната записка, щях да си мълча 
и да се приеме в този вид. Но тя е нон сенс. Благодаря! Затова аз лично ще гласувам 

„против”. 

АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Уважаеми г-н Топов, за да подложа вашите предложения на 
гласуване, моля да ги предоставите в писмен вид. Г-жо Аръчкова, имате думата. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Сега, г-н Топов, аз да ви отговоря. Да отговоря на въпросите, 
които поставихте. Първо. Това не е някой външен одит, това е фирма, регистриран 

дипломиран експерт счетоводител, което е съгласно българското законодателство. На 
този дипломиран експерт счетоводител прави заверки точно по Търговския закон, на  
всякакъв вид търговски дружества, както и ООД-та, така и акционерни дружества, 
така и бюджетни. Всички европейски средства и програми, които надхвърлят и са 
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съгласно Закона за обществените поръчки, там също се избират такива дипломирани 

експерт счетоводители и регистрирани одитори. В същото време проведен е разговор 

с трима такива дипломирани експерт счетоводители. В отговор от тяхна страна е, че 
за двегодишен срок на управление проверката на цялостната счетоводно-

икономическа документация и да бъде направен такъв анализ, а всички вие знаете, че 
тези одитори имат ангажимент и сключени договори по Търговския закон за заверка 
на годишни финансови отчети и не могат да смогнат, защото периода и срока на тези 

годишни отчети са 31 март и 30 юни, в зависимост от вида на търговското дружество, 

Търговския закон. Затова г-жа Лидия Делиева, която е дипломиран експерт 
счетоводител на територията на Смолянска област, пое ангажимента да може да се в 

мъкне в този кратък срок. В същото време, съгласно Търговския закон, търговско 

дружество не може да остане без управител. В следващия момент, в рамките на три 

месеца, ако той е без управител, трябва да бъде обявено в несъстоятелност или 

ликвидация. Затова предложението ни е да му бъде променен договора за управление 
и контрол, вместо да бъде на не нормирано работно време и да получава 2,5 

минимални работни заплати, да бъде направен договор за управление и контрол в 

частта на раздел V, точка 8, където там да бъде вмъкнато ограничението за времето, 

защото в момента дружеството не осъществява стопанска дейност. То няма 
реализируеми приходи, с които да покрие някакви разходи. С решението на 
Общинския съвет, което сме приели, 94-то, ние сме предоставили на всички столове 
до края на учебната година или до 1 юни, да ползват техните бази и да осъществяват 
самото хранене. Дружеството е със спряна дейност, с липса на персонал. Персонал в 
дружеството няма, защото към 15 февруари 20 човека са прехвърлени в училищата по 

самите столове, а персоналът на „Ученическо и столово хранене”, касаещо 

технически сътрудник, калкулант, главен счетоводител, те са с предизвестие. 
Предизвестията от 1 април са свършили и те са освободени. И за последващи 

действия сформираните, знаете много добре, с Решение № 94, ние трябваше да 
направим една съпоставка на края на май-юни, за да видим как са се справили 

училищата. Но за голямо съжаление на база извънредното положение, ние такъв 

анализ няма да може да направим. Защото училищата са действали като хранещи и 

изхранващи в рамките на 3 седмици или 1 месец. Точно не мога да кажа колко дни 

бяха, защото имаха ваканции, има и периода, в който започна извънредното 

положение и децата минаха на дистанционно обучение. В следващият момент, за да 
освободим г-н Григор Павлов и да назначим друг управител, кметът на Община 
Смолян за да назначи друг управител, той трябва да проведе конкурс и Общинският 
съвет да предложи условията, както е предложено в решението от януари месец, две 
хиляди и коя година беше. Тъй че затова са предприети тези действия. Защото все пак 

не е нормално дружество, което не работи, Общината да плаща някакви 

възнаграждения, защото тези възнаграждения, дружеството като 100 % общинско 

дружество, то като не реализира приходи, то няма с какво да ги разплати. И тези 

средства ще трябва да бъдат разплатени отново от Община Смолян, а Община Смолян 

вие знаете много добре, че с наше решение отпусна 100 000 лева, с които покриха 
задълженията към персонала и задълженията към доставчиците, като с доставчиците е 
сключено споразумение с 15 %-на отстъпка и остатък от 45 000 лева, които ще трябва 
да бъдат и те разплатени на тези доставчици. А в момента дружеството е без никакъв 
приход и ние трябва допълнително тези разходи да ги увеличаваме и да ги 
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утежняваме с работна заплата и с осигурителни вноски. Волята е ваша, решението е 
общо, на всички нас като общински съветници. 

АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Уважаеми колеги, други желаещи за изказване? Г-н Сабрутев, 

имате думата. 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Уважаема г-жо Аръчкова, уважаеми г-н председателстващ! От 
тази докладна аз разбирам едно, че Община Смолян иска да закрие тази фирма в 
обозримо бъдеще. Тоест визията за „Ученическо и столово хранене” е закриване, до 

колкото аз разбирам. Защото то г-н Топов хубаво предложи да се избере нов 

управител, това може да се направи, ако визията на общината е да продължи 

съответно развитие. Аз на предходно заседание, когато коментирахме тази тема, 
казах, че не е работа на учителите да се занимават с изхранването на децата и сега го 

твърдя същото нещо. Прав е г-н Топов, сложно е това нещо да се върне, въпросът е 
каква визия имате вие като управляващи. Второто нещо е, че да, хубаво е да остане  
Григор Павлов на 2 часа, за да носи отговорността съответно и това нещо аз го 

подкрепям. Третото нещо е, не разбрах само колко ще струва въпросният одит? 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: 2 000 лева. 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Аз ще ви дам друго предложение и искам да го запишете. 
Вместо одит, да го подложите на гласуване, Агенцията за държавен и финансов 

контрол да извърши тази ревизия безплатно. Първо мисля, че те са наясно с нещата, с 
правилата, ще бъде една истинска проверка и ревизия. Затова го предлагам да го 

подложите на гласуване. След това ще спестим едни 2 000 лева и ще ги дадем за 
разплащането.  

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Г-н Сабрутев, относно това дали е мое решението за 
закриване. Решението е на всички нас. Аз такова решение и такава визия не мога да 
предприема. Съвсем отговорно го заявявам, че в крайна сметка никъде в моята 
докладна не виждате за закриване на дружеството. В същото време в срок 30 юни на 
Общинският съвет г-н Григор Павлов трябва да направи сравнителна таблица, като 

сме ангажирали всички директори на училища, където са столовете да ни дадат 
информация. Аз затова ви казвам, че на 30 юни те няма каква информация да ни дадат 
и ние няма да имаме каква база да сравним. А одитът, вие сте фирма, която се 
занимава от дълги години, независимо каква е, да е регистрирана по Търговския 
закон, дали е ООД или акционерно дружество, това е минималният хонорар, който на 
база часовото време регламентирано по Държавен вестник на регистриран  одитор е 
минималния размер за извършване на две годишен период от време на пълна 
финансова ревизия. А Агенцията за държавен и финансов контрол може да бъде 
сезирана по предложение на нас, чрез Прокуратура. Иначе вътрешния одит, на 
предишната сесия сме ви дали на Вътрешния одит, който е подразделението, грубо 

казано по-нисшите от Агенцията за държавен и финансов контрол. Агенцията за 
държавен и финансов контрол, след решение на Сметна палата или след решение на 
Прокуратурата, но то трябва да бъде пророкувано от нас. Ние да сезираме някой, за да 
го извърши и не се знае в какъв период от време и кога ще бъде извършен. 

АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Г-н Сабрутев, имате думата за реплика. Само ще ви помоля 
преди да бъдат подложени вашите предложения за гласуване, да ги депозирате в 

писмен вид.  

СТЕФАН САБРУТЕВ: Първо, аз не казах, че вие искате да го закриете, а казах вие 
управляващите. Ако вие самата се мислите, че сте управляващи, това е друг въпрос. 
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ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Управляващи на дружеството сме всички ние тук, 

Общинският съвет. 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Не, управляващите на Община Смолян, ние тук една малка 
група сме опозиция. Това да е ясно за който ви е подкрепял. Ние не подкрепихме 
прекратяването на дейността, ако си спомняте, защото аз помня кои гласуваха, които 

не и така нататък. Второ. Притеснявате ли се от одита от Агенцията за държавен и 

финансов контрол? Какъв е проблемът да предложите и да сезирате и тях? Нали е в 

нашите правомощия?  

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Вие го предлагате. 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Аз го предлагам. Г-н председателстващ, ако искате в писмен 

вид, ще ви помоля за 10 минути почивка, да намеря листове, химикали и да го запиша 
Ако вие можете да го запишете, да продължаваме. Благодаря!  
АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Колеги, други желаещи за изказване? 

СТЕФАН САБРУТЕВ: В смисъл ще го запишете или 10 минути почивка? 

АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Почивка 10 минути обявяваме и продължаваме след това. 
Сега в момента е 18 без 10, да бъдем точни, в 18 часа започваме. 
 

* * * * * 
 

(След почивката.) 

АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Уважаеми колеги, искам само да ви уведомя, сега разбрах 

така неприятна ситуация, наша колежка от звеното й е прилошало и в момента е с 
другата колежка и колежката Йочева й оказва първа помощ, така че ще наложи малко 

да се забави заседанието и започването. Дано всичко да е наред с г-жа Иванова и да 
няма някакви по-сериозни проблеми. Затова ви уведомявам, че ще се забави.  

(Мариана Цекова, от място: Ако разрешите, аз да замествам г-жа Иванова.) 

АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Но и другата колежка, която води записа може би също 

трябва да я извикаме да дойде. Иначе благодарим на г-жа Цекова за предоставените 
услуги. 

(Мариана Цекова, от място: Не, сериозно.) 

АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Ако се наложи, ще я използваме. 
(След още няколко минути.) 

АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Колеги, имаме уверение, че може да продължим своята 
работа. Разбрах, че е добре, не е нещо сериозно. Д-р Йочева й оказва медицинска 
помощ. Колеги, продължаваме с дискусията по точката. Има ли желаещи, които да 
изразят становища по нея? Все още не виждам. Предлагам да преминем към 

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

АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: 20 „за”, без „против” и „въздържали се”. С това прекратихме 
разискванията. Преминаваме към процедура на гласуване. Има две постъпили 

предложения, съответно на г-н Топов и г-н Сабрутев. Предлагам на вашето внимание 
проекта за решение по точка 36, предложена от Филип Топов, общински съветник. 

Точка първа, да ги чета ли, г-н Топов? 

(Филип Топов, от място: Четете ги да влезнат в протокола.) 
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АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: З протокола. Вие ги четохте на микрофона, ще ги прочета за 
протокола. Кметът да прекрати договора за управление с предизвестие със сегашния 
управител на „Ученическо и столово хранене” г-н Григор Павлов, без освобождаване 
от отговорност. Това е точка едно. Точка две. Кметът да предложи на Общински 

съвет – Смолян да избере нов управител и след избора да сключи договор за 
управление на съответното дружество. Точка три. Кметът да възложи изработване на 
оздравителен план за дружеството и го внесе за утвърждаване от Общинския съвет. 
Тази точка се допълва с точката на г-н Сабрутев. После ще го питам дали я поддържа, 
за оздравителния план. В процедура на гласуване. Колеги, който е „за” приемане на 
предложения проект за решение, моля да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 4, „ПРОТИВ” – 3, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 14. 

АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: С 14 „въздържали се”, 4 „за” и 3 „против”, решенията не се 
приемат. 
(Филип Топов, от място: Предлагам прегласуване.) 

АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Оспорено е гласуването. Моля, който е „за”.. Оспорено е 
гласуването. Колеги, който е „за” по така предложения проект за решение, моля да 
гласува. И да задържи за по-дълго време. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 6, „ПРОТИВ” – 1, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 15. 

АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: С 15 „въздържали се”, 6 „за” и 1 „против”, предложението не 
се приема. Преминаваме към гласуване на следващото предложение за решение от г-н 

Стефан Сабрутев, с конкретните решения. Точка едно. Да се иска ревизия на 
„Ученическо и столово хранене” ЕООД от АДФИ. И точка две. Да се изготви 

оздравителен план за въпросното дружество. Който е „за” така предложения проект за 
решение, моля да гласува и да задържи ръката си малко по-дълго. 

ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 9, „ПРОТИВ” – 1, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 13. 

АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: 13 „въздържали се”, 1 „против” и 9 „за”, решението не се 
приема. Предлагам на вашето внимание решението, което беше изменено и 

допълнено от г-жа Аръчкова в следния  вид. Фактически тя ни запозна с него, прието 

е от нея като вносител на докладната записка, затова предлагам на вашето внимание 
така предложеното решение от нея, прието. Моля, който е „за”, поименно гласуване, 
колеги. 

 

Поименно гласуване на проекта за решение по т. 36 от дневния ред: 

 

1. Ангел Безергянов      – „за” 

2. Божидар Шуманов     – „за” 

3. Валентин Кюлхански     – „въздържал се” 

4. Венера Аръчкова      – „за” 

5. Вижданка Младенова     – „за” 

6. Виолета Бояджиева     – отсъства 
7. Денислав Костов      – „за” 

8. Димитър Ангелов      – „за”  

9. Димитър Кръстанов     – отсъства 
10.  Екатерина Гаджева     – „за” 

11. Иван Френкев      – отсъства 
12. Иван Гавазов      – „против” 
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13. Илия Томов      – „въздържал се” 

14. Коста Начев      – отсъства 
15. Костадин Василев      – „за” 

16. Мария Семерджиева     – „за” 

17. Милен Журналов      – „за” 

18. Минчо Симов     – отсъства 
19. Петър Мирчев      – отсъства 
20. Петър Янев       – „за” 

21. Рабие Кьосева      – „против” 

22. Радослава Вълчанова – Кисимова   – „въздържала се” 

23. Салих Аршински      – не гласува 
24. Сийка Йочева      – „въздържала се” 

25. Софка Иванова      – „за” 

26. Стефан Сабрутев      – „против” 

27. Стоян Иванов      – „за” 

28. Тодор Митов      – „за” 

29. Филип Топов      – „против” 

 

АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Моля да обявите резултата. 
(Мариана Цекова: 14 „за”, 4„против”  и 4 „въздържали се”.) 

(От залата: Прегласуване.) 

АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Оспорва се гласуването. Колети, моля, който е „за” 

предложения проект за решение… 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: То е поименно. 

АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ:  Поименно да гласува. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Колко човека сме в залата? 

АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Моля проверка на кворума. 
(Мариана Цекова: 24.) 

АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: 24 общински съветника. Може да провеждаме гласуване 
съгласно нашия правилник и закона 
 

Повторно поименно гласуване на проекта за решение по т. 36 от дневния ред: 

 

1. Ангел Безергянов      – „за” 

2. Божидар Шуманов     – „за” 

3. Валентин Кюлхански     – „въздържал се” 

4. Венера Аръчкова      – „за” 

5. Вижданка Младенова     – „за” 

6. Виолета Бояджиева     – отсъства 
7. Денислав Костов      – „за” 

8. Димитър Ангелов      – „за”  

9. Димитър Кръстанов     – отсъства 
10.  Екатерина Гаджева     – „за” 

11. Иван Френкев      – отсъства 
12. Иван Гавазов      – „против” 

13. Илия Томов      – „въздържал се” 
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14. Коста Начев      – отсъства 
15. Костадин Василев      – „за” 

16. Мария Семерджиева     – „за” 

17. Милен Журналов      – „за” 

18. Минчо Симов     – отсъства 
19. Петър Мирчев      – отсъства 
20. Петър Янев       – „за” 

21. Рабие Кьосева      – „против” 

22. Радослава Вълчанова – Кисимова   – „въздържала се” 

23. Салих Аршински      – не участва в гласуването 

24. Сийка Йочева      – „въздържала се” 

25. Софка Иванова      – „за” 

26. Стефан Сабрутев      – „против” 

27. Стоян Иванов      – „за” 

28. Тодор Митов      – „за” 

29. Филип Топов      – „против” 

 

АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Моля да обявите резултата. 
(Мариана Цекова: 14 „за”, 4 „против”  и 4 „въздържали се”.) 

АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: С този резултат решението не се приема.  
 

                   Общинският съвет след като се запозна с Докладната записка на Венера   
Аръчкова – Председател на Общински съвет - Смолян, на основание 21, ал. 1, т. 9, чл. 

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

35, т.9, пред. второ, чл. 47 от  Наредбата за условията и реда за упражняване на 
правата на собственост на общината в търговски дружества с общинско участие и 

общински предприятия, чл. 137, ал. 1, т.5 пред. второ, чл.141, ал.7 и чл. 147, ал.2, 

чл.221, т.6 от Търговския закон, 

 

Р Е Ш И: 
 

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

 

 

ПО ТРИДЕСЕТ И СЕДМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Приключване на 

ликвидация на „Смолян-Автотранспорт“ ЕООД в ликвидация, с ЕИК: 

120059295 и адрес на управление: гр. Смолян, бул. „България“ № 85. 

 

 

АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Преминаваме към следващата докладна записка, № 37 по 

новия дневен ред. Приключване на ликвидация на „Смолян-Автотранспорт“ ЕООД в 

ликвидация, с ликвидатора, който го представлява. Г-жо Аръчкова, като вносител 

имате думата. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Няма какво да добавя. 
АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Колеги, разкривам дискусия по точката. 
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ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Ликвидацията е вече във финалният си етап. Всички законови 

срокове и това, което им беше възложено е изпълнено. Представени са документите в 

Държавен архив, в НОИ, в НАП. В същото време предадено е имуществото на 
Община Смолян. Вие знаете, съгласно решение на Общинския съвет. И сега остава 
вписването на процедурата за заличаване на дружеството. 

АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Колеги, имате думата. Тука е и управителя на дружеството. Г-

жо Йочева, заповядайте! 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Г-жа Йочева е внесла документ за негласуване, в конфликт на 
интереси. 

СИЙКА ЙОЧЕВА: Аз искам да изкажа защо не гласувам. Винаги съм имала право да 
гласувам, уважаема г-жо председател, колеги общински съветници! Но не съм, 

защото попадам в параграфа на Закона за конфликт на интереси, тъй като 

ликвидатора е син на моя брат, а и поради факта, че фамилиите ни са еднакви, винаги 

сме обсъждали и съм подавала декларация да не гласувам, за да не се създават 
излишни настроения, за да нямаме свободни приказки или напрежение. 
АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Това е ваше лично право, г-жо Йочева. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Аз се извинявам, че не го обявих, че има представени такива 
документи. 

АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Има представена такава декларация. Просто за протокола, г-
жа Йочева направи своето изказване в този ред на мисли. Не виждам. Предлагам да 
прекратим разискванията. Който е „за“, моля да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 23, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0. 

АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: 23 „за“, без „против“ и „въздържали се“. Прекратяваме 
разисквания. Преминаваме към гласуване на така предложената докладна записка и 

решенията към нея. Поименно гласуване. 
 

Поименно гласуване на проекта за решение по т. 37 от дневния ред: 

 

1. Ангел Безергянов      – „за” 

2. Божидар Шуманов     – „за” 

3. Валентин Кюлхански     – „за” 

4. Венера Аръчкова      – „за” 

5. Вижданка Младенова     – „за” 

6. Виолета Бояджиева     – отсъства 
7. Денислав Костов      – „за” 

8. Димитър Ангелов      – „за”  

9. Димитър Кръстанов     – отсъства 
10.  Екатерина Гаджева     – „за” 

11. Иван Френкев      – не гласува 
12. Иван Гавазов      – „въздържал се” 

13. Илия Томов      – „за” 

14. Коста Начев      – отсъства 
15. Костадин Василев      – „за” 

16. Мария Семерджиева     – „за“ 

17. Милен Журналов      – „за” 

18. Минчо Симов      – отсъства 
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19. Петър Мирчев      – отсъства 
20. Петър Янев       – „за” 

21. Рабие Кьосева      – „за” 

22. Радослава Вълчанова – Кисимова   – „за” 

23. Салих Аршински      – не гласува 
24. Сийка Йочева      – не гласува 
25. Софка Иванова      – „за” 

26. Стефан Сабрутев      – „за” 

27. Стоян Иванов      – „за” 

28. Тодор Митов      – „за” 

29. Филип Топов      – „за” 

  

АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Колеги, моля да обявете резултата. 
(Мариана Цекова: 20 „за”, без „против” и 1 „въздържали се”.) 

АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: С 20 „за“ и 1 „въздържал се“ приехме така предложеният 
проект на решение към докладна записка № 37.  

           Общинският съвет след като се запозна с Докладната записка на Венера  
Аръчкова – Председател на Общински съвет - Смолян, на основание чл. 21, ал. 1, т. 9, 

чл. 27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, 
чл.147,ал.2, чл.271, чл. 272, ал.1  от Търговския закон,  

 

Р Е Ш И: 
 

1. Приема представения Годишен финансов отчет за 2019год. на ликвидатора за 
проведената ликвидация на „Смолян-Автотранспорт“ ЕООД – в ликвидация, 

ЕИК: 120059295, с адрес на управление: гр. Смолян, бул. „България“ № 85. 

2. Приема съставен на 17.02.2020г., приемо-предавателен протокол (протокол за 
разпределение и прехвърляне на имуществото) на  ликвидатора на „Смолян-

Автотранспорт“ ЕООД – в ликвидация и указва на Кмета на Община Смолян да 
впише в актовите книги на общината  приетото имущество. 

3. Приема крайния ликвидационен баланс  и доклада на ликвидатора за 
приключила ликвидация на „Смолян-Автотранспорт“ ЕООД – в ликвидация. 

4. Приема решение  да се заличи „Смолян-Автотранспорт“ ЕООД - в ликвидация,  

с ЕИК: 120059295,  и адрес на управление: гр. Смолян, бул. „България“ № 85 в 

ТРРЮЛНЦ. 

5. Прекратява договора считано от  04.05.2020г. с ликвидатора Георги Христов 

Йочев  с ЕГН:8303216025 и освобождава ликвидатора от отговорност за 
неговите действия във връзка с ликвидацията и указва на  кмета на община 
Смолян да заплати остатъка от възнаграждения на ликвидатора. 

6.  Възлага и упълномощава ликвидатора да извърши вписване на  всички 

необходими документи  в ТРРЮЛНЦ за заличаване на дружеството. 

7. Настоящето решение да се изпрати на ликвидатора на „Смолян-Автотранспорт“ 

ЕООД в ликвидация, кмета на община Смолян и управителя на област Смолян. 

8. Допуска предварително изпълнение на основание чл.60 от АПК на взетите 
решения. 
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Приложение: 
1. Годишен финансов отчет. 
2. Приемо-предавателен протокол (протокол за разпределение и прехвърляне на 
имуществото) на  ликвидатора на „Смолян-Автотранспорт“ ЕООД – в 

ликвидация. 
3. Счетоводен баланс към 14.04.2020г. 
4. Пояснителен доклад към баланса. 
5. Доклад на ликвидатора на „Смолян-Автотранспорт“ ЕООД в ликвидация. 

 

 

ПО ТРИДЕСЕТ И ОСМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Приемане ГФО и Баланс 

за 2019 год. на „ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ – СМОЛЯН“ ЕООД 

Докладва: Венера Аръчкова – Председател на Общински съвет 

 

АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Преминаваме към докладна записка № 38. Отново от г-жа 
Венера Аръчкова. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Касаеща годишен финансов отчет и баланс на „Център за 
психично здраве”. Приложени са ви абсолютно всичките изискуеми документи и 

форми. Спазили са си определените срокове. Наново това дружество трета поредна 
година е с печалба. Моето предложение е, както съм посочила и в самата докладна, 
печалбата да остане и да се използва от дружеството под формата на резерв. 

АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Колеги, разкривам дискусия по точката. Има ли желаещи 

общински съветници да вземат отношение по нея? Не виждам. Предлагам да 
преминем към прекратяване на разискванията в този случай. Който е „за”, моля да 
гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 24, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0. 

АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ:  24 „за”, без „против” и „въздържали се”. Прекратихме 
разискванията по тази точка. Преминаваме в процедура на гласуване поименно, 

колеги. 

 

 

Поименно гласуване на проекта за решение по т. 38 от дневния ред: 

 

1. Ангел Безергянов      – „за” 

2. Божидар Шуманов     – „за” 

3. Валентин Кюлхански     – „за” 

4. Венера Аръчкова      – „за” 

5. Вижданка Младенова     – „за” 

6. Виолета Бояджиева     – отсъства 
7. Денислав Костов      – „за” 

8. Димитър Ангелов      – „за”  

9. Димитър Кръстанов     – отсъства 
10.  Екатерина Гаджева     – „за” 

11. Иван Френкев      – отсъства 
12. Иван Гавазов      – „за” 

13. Илия Томов      – не гласува 
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14. Коста Начев      – отсъства 
15. Костадин Василев      – „за” 

16. Мария Семерджиева     – не гласува 
17. Милен Журналов      – „за” 

18. Минчо Симов     – отсъства 
19. Петър Мирчев      – отсъства 
20. Петър Янев       – „за” 

21. Рабие Кьосева      – „за” 

22. Радослава Вълчанова – Кисимова   – „за” 

23. Салих Аршински      – не гласува 
24. Сийка Йочева      – „за” 

25. Софка Иванова      – „за” 

26. Стефан Сабрутев      – „за” 

27. Стоян Иванов      – „за” 

28. Тодор Митов      – „за” 

29. Филип Топов      – „за” 

 

АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Моля, обявете резултата. 
(Мариана Цекова: 20 „за”, без „против”  и „въздържали се”.) 

АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: С 20 „за”, без „против” и „въздържали се”, приехме и тази 

докладна записка и решенията към нея. 
 

                  Общинският съвет след като се запозна с Докладната записка на Венера   
Аръчкова – Председател на Общински съвет Смолян, на основание чл.21, ал.1, т.23 от 
Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.137, 

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

търговските дружества с общинско участие и общински предприятия,   
 

Р Е Ш И: 
  

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

Смолян за 2019 г. 
2. Управителят на дружеството се задължава да предприеме предвидените 

съгласно Закона за Търговския Регистър, Търговския закон, Закона за счетоводството 

и учредителния акт на дружеството правни и фактически действия по вписване на 
годишния финансов отчет и баланса на дружеството за 2019 г. в Търговския регистър 

при Агенция по вписванията. 
3. Остатъчната печалба в размер 36670 лева, се предоставя на Дружеството 

като „Други допълнителни резерви“ и за подпомагане дейността на дружеството 

 

ПО ТРИДЕСЕТ И ДЕВЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Протестна декларация 

от членовете на Доброволно формирование – гр. Смолян. 

Докладва: Венера Аръчкова – Председател на Общински съвет  
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АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Преминаваме към последната докладна записка № 39, отново 

от г-жа Венера Аръчкова, председател на Общинския съвет, относно протестна 
декларация от членове на Доброволно формирование в община Смолян. Г-жо 

Аръчкова, имате думата относно докладна. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Тука на тази докладна записка има подадено заявление. 
АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Има подадено заявление от ръководителя на дружеството, 

който е изявил желание да вземе отношение по тази точка, г-н Георги Йочев.  

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: В крайна сметка в протестната декларация и в обясненията в 

докладната записка аз съм посочила ситуацията  в момента какво е решението. В 

крайна сметка решението е обсъдено с Община Смолян, обсъдено е с колегите, които 

се занимават и които отговарят следенето дейността на Доброволното формирование. 
За сметка на тези 20 бройки, които ни са отпуснати по Държавен вестник и по 

решение на база община с брой население, ние предлагаме да се направи подбора 
вътрешния, а не да бъдат за сметка на местни дейности. Знаете какъв е бюджета, 
знаете какви са възможностите, знаете каква е в момента ситуацията, да бъдат 
назначени допълнително над допустимата бройка. Защото абсолютно всички разходи 

за тези трима човека, които бяха предложени като допълнителни да се включат, 
всичките разходи са за сметка на местни дейности. В крайна сметка предложнеието и 

решението е на всимки нас. 
АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Уважаеми колеги, вече г-н Йочев е тука в качеството си на 
ръководител на Доброволното формирование. Г-н Йочев, имате думата в рамките на 
5 минути да ни запознаете с проблема и вашето становище по така предложената 
докладна записак. 

ГЕОРГИ ЙОЧЕВ – ръководител на Доброволно формирование – гр. Смолян: Добър 

ден на всички! Ще бъда много кратък, поне ще се опитам. Като цяло не знам, 

предполагам, че всички сте получили протестната декларация. Протестната 
декларация е на база нещата, които се случват във формированието и се оказа, че в 

годините са се натрупали много проблеми. Като цяло сме подкрепяли дори 

изнесената бройка, от където идва всъщност всичко, за трима доброволци в 

Момчиловци. В докладната, която е описана до вас, всъщност е описано, че бройката 
на национално ниво определена за Смолян е 20 човека. Това е така. Само че никъде в 

докладната не е казано и факт е, че Общината има право да дофинансира бройките 
над 20. Тези бройки се финансират от Министерството. И вие имате пълно право да 
добавяте ако искате и 50, и 60 човека, колкото прецените. Това е едното. Относно 

привилегиите, за които сме писали, не еднократно, мога да го докажа с докладни, 

становища, които са вкарвани през годините. Всички те са на база на закона, а именно 

на Наредбата за управление, тоест за създаване на доброволните формирования. 
Всичко е описано в членове от 31 до 36. Ще ви зачета само членове 34 и 36. За 
участието си в дейността доброволците могат допълнително да бъдат стимулирани от 
органите  на местната и държавна власт, както и от физически и юридически лица. 
Това е в член  34. В член 36 пише, че доброволците могат да бъдат освобождавани от 
заплащане на местни такси, в случая получаваме такава привилегия под формата на 
70 лева. В разпоредбите на Закона за местни данъци и таксти. По-нататък в същия 

член е упоменато, че доброволците имат право на преференциално паркиране в 
районите, определени за краткотрайно платено паркиране. Към днешна дата това не 
сме го изисквали, защото в община Смолян все още няма изградена така наречената 
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„синя зона”. Точка 2 от ал. 2 към чл. 36 пише: Доброволците да бъдат частично или 

цялостно освобождавани от заплащане на месечни такси за общински детски 

заведения или децата им да получават допълнително точки при кандидатстване в тях. 

За ваша информация, в нашето формирование има родители с общо 5 малки деца, 
които посещават детски градини. Преференциите по чл. 36, ал. 1 и 2, които зачетох 

досега, могат да се използват след едногодишно членство минимум във 

формированието, доказана активност, подкрепена с писменото предложение на 
ръководителя на формированието. Или по друг начин казано, ако нямат една година 
членство, и ако ръководителят на формированието не се застъпи за тези хора, те не 
могат да ползват тези въпросни преференции. В почивката по-рано раздадох на всеки 

един от вас снимка на един автомобил, който ние придобихме правото да ползваме. 
Въпросната машина беше придобита първо заради личните ни познанства с хората. А 

волята на дарителя, който ни я даде по-скоро да я ползваме, изрично упомена, че не 
желае Община Смолян да има допир с тази машина. Поради простата причина, че 
през годините и дал така, дарявал е машини на различни общини в България, като 

една от общините, ще си позволя да запазя името , да не го цитирам на микрофон, 

председателят на Общинския съвет, нищо лично г-жо Аръчкова, е използвал 

машината не по предназначение, а е ходил на лов с нея. И поради тази причина 
дарителят отказва да дарява такива машини на общините. Те са дадени на 
доброволните формирования. Освен на нашето, може би още на 20 формирования в 

България. Въпросната машина, която виждате на снимките, специално за 
Смолянското формирование е от Румъния. Григор Павлов със собствени средства 
отиде до София да я получи машината, след което ние доброволците сме събрали 

една известна сума пари и ще му ги възстановим. Това всичко е, защото по закон 

Община Смолян не може да ни даде пари тази машина да я обслужваме. Тъй като тя 
не е общинска собственост и не е дарена на Общината. Ние също застанахме зад това 
нещо да не към Общината поради простата причина… Извинявам се, вълнувам се 
много, защото всичко това ми е присърце. Както на мен, така и на всички 20 колеги. 

Щаерът, за който пише в наредбата, аз съм свидетел как с лични познанства на 
сравнително високо ниво в пожарната в България, дойде щаера в Община Смолян. 

Този щаер стоеше в Пожарната и ние давахме съвместни дежурства. Там си 

говорехме как бихме могли ние този щаер да го ползваме. Беше ни обяснено, че 
Общината трябва да го заяви. Да, Общината го заяви. Да, Община Смолян го получи 

и може би е някаква юридическа грешка, че не е вписан, че е само за доброволното 

формирование. 
(Филип Топов, от място: Кой го ползва? Извинявай, че те прекъсвам.) 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Общината. 
ГЕОРГИ ЙОЧЕВ: Ще го кажа, Общината го използва. Ние имахме достъп до този 

щгаер два пъти. Единият път когато давахме редовното си дежурство на етно-джаз 
фестивала съвместно с Пожарната. Тогава щаерът ни се каза, че не може да ни се 
даде, че е развален, защото се е развалил на Роженския събор. След което при пожара 
на Кременска бара, с триста зора го взехме за да го ползваме там, да угасим, 

извинявам се още един път, да угасим горския пожар, да помогнем на Пожарната и 

вече след като го върнахме и като стана този раздор с този щаер, аз лично съм казал 

неформално никой от доброволците този щаер да не го пипа. Този щаер да си стои и 

да си го ползва Община Смолян. Ние доброволците ще си съберем пари, ще 
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обслужваме тази машина, която е снимана и ще работим с нея. Въпреки че по това 
нещо, което тука стои пред мен, тази наредба, Община Смолян е длъжна да 
предостави на формированието неща, които към момента не ги е предоставила, а 
именно автомобил. Било то авариен, спасителен или противопожарен. Не ги 

споменавам случайно, които в приложенията към Наредбата са описани по какъв 

начин точно трябва да бъдат окомплектовани. Няма да ги зачитам, защото са доста 
дълги изискванията за самите автомобили как трябва да бъдат окомплектовани. Да не 
говорим, че Общината трябва да ни подсигури радиостанции за комуникация, които 

към момента няма. Имаме 4 радиостанции дарени от Военна кооперация в Чирпан, 

пак с наши средства, без намесата на Общината. Така че, ако някъде нещо съм 

излъгал, инж. Цекова е тука. Тя е нашият ресор в Общината. Ще я помоля да стане да 
каже тука на микрофон пред вас, защото излиза, че ние от доброволното 

формирование само искаме, а не даваме. И за да не звуча голословно, само ще 
спомена, че след снежното бедствие 2015 година бяхме наградени с плакет на 
президента.  Не на някой друг, на президента. Това е. 
АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Благодаря ви, г-н Йочев!  

ГЕОРГИ ЙОЧЕВ: Значи ние от Общинския съвет сме писали какво искаме, има го в 
протестната декларация. Не искаме нищо повече от това, което се полага по тази 

наредба. И н което на два пъти ни беше казано, че не е законосъобразно. И ще го 

докажа, като пред вас мога да представя тука, то е предложение по повод един от 
много бюджети, които са гласувани в Община Смолян, ние сме дали нашите 
предложения, за да бъдат включени. Как да ползваме спортните бази – не безплатно, 

намалени такси. Как да ползваме паркоместата, детските градини, нашите деца да 
бъдат освободени от такси. Пак казвам, имаме 5 деца. Нямаме 20 деца в доброволното 

формирование. Не знам колко ще утежни… 

АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Дано да имате и 20. 

ГЕОРГИ ЙОЧЕВ: Дай Боже, някой ден да стане това. Тука ще подметна само едно 

становище, което беше изискано от мен още 2018 година точно за тези доброволци, 

които искрено искаме да бъдат при нас, от Момчиловци. Това също мое становище 
беше прикрепено 2019 година декември месец, за да може да се приложи при вас и да 
ни кажете как трябва да ни редуцират. Много ми е любопитно как ще редуцирате 
състава. По какъв законен начин ще го редуцирате? Това е. 
(Филип Топов, от място: Да подкрепим ли това решение, което го е внесла 

колежката?) 

ГЕОРГИ ЙОЧЕВ: По тази докладна така, както е написана, направих си труда да я 
прочета, повечето точки изобщо не отговарят на истината. Вие преценете дали да го 

подкрепите. Вие преценете. 
АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Благодаря ви, г-н Йочев. Колеги… 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Аз имам въпрос към г-н Йочев. Държа тука пред всички 

общински съветници да кажете кои точки не са верни. В крайна сметка това е лична 
обида, че има точки написани, които не са верни. Нека да каже кое от точките не е 
вярно. 

(Реплика на Филип Топов, от място /не се чува.) 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Съжалявам много, г-н Топов! В крайна сметка аз искам да 
знам кои точки не са верни. А искам да кажа на г-н Йочев, че решението на 
Общинския съвет от 2014 година или 2015-та е, че всички привилегии не могат да се 
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ползват избирателно, единият има дете, другият няма дете, единият има кола, другият 
няма кола. Затова е взето решение, с решение на Общинският съвет е, всеки един 

доброволец от неговите такси, които е длъжен да плати на Община Смолян, е 
освободен в рамките на 70 лева. 
ГЕОРГИ ЙОЧЕВ: Съжалявам, в момента нямам докладната пред мен, за да ви кажа 
къде точно не отговаря на истината. 
(Филип Топов, от място: Може ли да кажа нещо?) 

АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Г-н Топов, имате думата. 
ФИЛИП ТОПОВ: Колеги, вече стоим повече от 5-6 часа в това затворено помещение. 
Да разсея малко обстановката. Имаше един мой познат, който казваше така:  Бай 

Вълчо, като дойде комунизъма, ще ти дадат още една риза. Той вика: Те зьоха и 

мойта, ма майци!” Приятна вечер и почивка на всички колеги. 

АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Колеги, не виждам други желаещи. Има ли други желаещи да 
вземат отношение по точката? 

ГЕОРГИ ЙОЧЕВ: Само ще си позволя да отговоря на г-жа Аръчкова.  
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Бройката на доброволците определена ли е? Първа точка е 
одобряване бройката. 
ГЕОРГИ ЙОЧЕВ: Точно така. Съгласен съм, бройката е разпоредена за 20 човека. То 

защо изпуснахте да кажете, че вие можете да предложите на Общински съвет да 
дофинансира… 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Ето колегите, всичките са свидетели, че аз го казах, че на този 

етап Общинска администрация не може да си позволи лукса да издържа трима 
доброволеца, да ги оборудва тримата доброволеца, да ги прати на курс тримата 
доброволеца и в същото време тяхната издържка да бъде за сметка на Община 
Смолян. Няма такъв ресурс. Продължете нататък. След това има тези доброволци, 

закщото казвате как са избрани. Съгласно Наредбата е записано, че се създава 
комисия. В тази комисия има представител от Пожарната, от другите органи и така 
нататък. Там се прави преценка кой може да бъде доброволец и кой не. Не съм нито 

аз човека, нито колегите, сме хората, които може да определим. 

ГЕОРГИ ЙОЧЕВ: Аз просто питам как ще ни редуцирате към момента. Тоест тези, 

които сме в момента, 20, как ще ни редуцирате. Аз разбирам, че вие трябва да махнете 
трима. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Няма да ги махнем, г-н Йочев. Тука е написано, че самата 
комисия, тя трябва да си разгледа и да си прецени. Може да не влезнат тримата 
човека от Момчиловци, може да влезне един от Момчиловци, може и никой. Може да 
редуцират от състава на доброволното формирование. Има си начини, има си 

подходи, там е написано дали са участвали на мероприятия, дали живеят на 
територията на града, дали могат да бъдат на разположение в рамките на 24 часа и 

така нататък. Продължаваме по-нататък. 

МАРИАНА ЦЕКОВА: Г-жо Аръчкова, ще ми позволите ли, тъй като и моето име е в 

тяхната протестна декларация, се споменава… 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Моля, г-жо Цекова, нека най-напред да уточня нещата. 
МАРИАНА ЦЕКОВА: Все пак и аз съм вътре в комисията и мога да ви разкажа много 

неща. 
АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Г-жо Цекова, ще ви дам думата, като изясним пререканието, 

ако мога така да се изразя. 
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ГЕОРГИ ЙОЧЕВ: Като цяло, нашето формирование е едно от най-активните в 

България. И смеем да твърдим, че имаме над 60 процента… 

АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Г-н Йочев, ще ви помоля по същество да говорите за това, 
което имахте. 
ГЕОРГИ ЙОЧЕВ: По същество е. 
АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: По точките и по констатациите… 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Излиза, че аз съм излъгала общинските съветници, че не е 
вярно това, което пише в докладната. Аз искам да разбера кое не е вярното. До тука 
не можах да разбера кое не е вярно. 

ГЕОРГИ ЙОЧЕВ: Абсолютно никъде не сте написали в докладната, г-жо Аръчкова, за 
да е ясно на общинските съветници, че могат да бъдат добавени хора. 
АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Тука не става въпрос за това, г-н Йочев. 

ГЕОРГИ ЙОЧЕВ: Също така от това, което е достигнало до общинските съветници, 

не е достигнала една докладна, която ние писахме и която ни беше върната… 

АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Входящ номер имате ли да ни я представите коя е 
докладната? 

ГЕОРГИ ЙОЧЕВ: Има, ще ви я представя. Защо тя даже е входирана в Общината 
АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Пак не е предмет на днешната докладна записка. 
ГЕОРГИ ЙОЧЕВ: Напротив, много голям предмет е. Там беше писано, че ние имаме 
въпросната машина беше уредена да дойде, всичко и там пишеше, че ние сме готови 

да търсим странично финансиране. Г-н Момчил Николов – секретар на Общината 
беше писал, че дарения и финансови средства могат да бъдат придобивани само и 

единствено от Общината, но не и от формированието. Ние не сме си помисляли… 

АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Кой е принципал на това формирование? 

ГЕОРГИ ЙОЧЕВ: Общината, така е. Но тука абсолютно прочетох и зачетох, че може 
и физически лица да даряват на формированието. 

АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: По сметките на Община Смолян. 

ГЕОРГИ ЙОЧЕВ: Абсолютно. Ние искахме да го направим по този начин. На нас ни 

беше отказано и ни беше върната докладната, която искахме да влезе  при вас. 
Благодаря ви! 

АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Г-жо Цекова, имате думата относно докладната записка. 
МАРИАНА ЦЕКОВА: Изглежда, че за всичките тези години аз не съм си вършила 
работата. По заповед на кмета на Общината, аз съм теренния ръководител за всички 

бедствия и аварии. Това означава, че дори пожарна и всички останали са подчинени 

на теренния ръководител. Хората от доброволното формирование, когато трябва да 
бъдат на терен някъде, никой друг не може да ги извика освен теренния ръководител. 

Работила съм прекрасно с тях. Те бяха обидени и са го написали в тяхното протестно 

писмо до вас, че съм ги накарала да окастрят храстите, които бяха при големия сняг и 

се получиха, от Лидл надолу към Енергото. Да, вие имате и сте обучени да работите с 
резачки. Това не е срамно не виждам какъв е срама за цялото това нещо. Ако не ви е 
харесвало, трябваше да ме предупредите. Щяхме да натиснем копчето и вие да се 
приберете. Така ли е, г-н Йочев? Вашето задължение произлиза след нашата нужда от 
вас. Ние сме първите, които създадохме това доброволно формирование. 
Благодарение на всички вас. Благодарение и на това, че Общинският съвет тогава, в 
онази далечна година вече, защото станаха доста години от както съществува 
формированието, даде съгласие, тогава беше председател г-н Топов, даде съгласие да 
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ви има. Тогава се взе и решението да ви бъдат дадени възможности това, което е 
съгласно бюджета на Общината и възможностите на Общината. Значи това беше и 

решението тогава на съветнците. Всички да бъдете равнопоставени. И затова взеха 
решение 70 лева от таксите и данъците, които може да си помогнете, за всички. 

Наистина, благодаря ви, че ви има! Благодаря, че ни помагате в трудни моменти! Сега 
в условията на COVID-19 с вас много пъти сме си говорили. Ние набрахме 48 

допълнителни хора, които също искаха да помагат. Има общински съветници, които 

са записани в тези списъци и аз по надлежния ред съм ги изпратила за доброволци 

извън доброволното формирование, защото ние попадаме в друга графа там, че имаме 
доброволно формирование. И ако трябваше в тези условия, то Националния щаб щяха 
да кажат – викате доброволците, викаме доброволците. В този случай съответно и 

Областния щаб. В този случай там когато ползвахме, с вас си говорихме, г-н Йочев, 

ползвахме за раздаване на пакетите, които бяха закупени със средства на общински 

съветници, дарения  от банката хранителна и всичко останало. Казах ви, нека тези, 

които в момента са пожелали, също да са доброволци. Оборудвахме ги. По-голямата 
част бяха младите хора на града. Не може да убиеш искането на един млад човек. 

Добре, те бяха със своя ръководител тук, това бяха нашите деца. След някоя и друга 
година ще идвам тука при вас от пенсионерския клуб, вие ще  бъдете на моето място, 

защото сте млади, а всички тези млади хора, които бяха ученици зрелостници, щяха и 

ще са на вашето място. Това е цялата работа. Между другото, тука разказвам всичко 

на общинските съветници, че водихме преговори. Така ли беше? Говорихме чисто 

сърдечно. Вие бяхте много  повече от 20 човека. Редуцирахме ли ви? Редуцирахме. И 

сега ви молим да направите, и пак пред съветниците го казвам, когато се събере 
комисията, аз отново ще ви помоля да направим някакъв реверанс да има и човек, 

който поне да се грижи за автомобила в Момчиловци. Не да се грижи, съответно със 
средствата, които са държавно делегирани, той ще бъде обучен и ще може да борави с 
този автомобил по надлежния ред. С вас сме си го говорили. Що се касае за щаера, с 
него заявленията и всичките тези искания съм ги писала аз. Знаете го много добре. 
Всичко, което се придобива като собственост за Общината, защото това е в нашия 
ресор. Не съм знаела, че сте имали проблем, наистина. За Кременска бара не съм 

знаела. Най-малкото, което е, трябваше да вдигнете телефона и да ми кажете, че има 
такъв проблем. В крайна сметка ние си работим и аз съм човека, който най-много 

контактува с вас. Аз се гордея с вас! Аз съм била винаги с вас, така че ви моля тези 

недоразумения, които се получават, да не ескалират  по този начин, а предварително 

да сядаме цялата комисия, включая и хората, които са Васко Вълчев от Пожарната, 
Васил Василев, да седнем и да си ги изясним преди те да стигнат до Общинския 
съвет. Благодаря ви! 

АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Уважаеми колеги…  

ГЕОРГИ ЙОЧЕВ: Само едно уточнение за г-жа Цекова и повече няма да ставам. 

АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Бъдете кратък, г-н Йочев, и конкретен.  

ГЕОРГИ ЙОЧЕВ: Конкретно ще кажа, че  не ставаше въпрос за храстите, когато ги 

кастрихме зимата. Искам да е ясно защо точно моите колеги всиките са обидени. Не 
може на Пампорово да бедстват хора, говорили сме много инж. Цекова, не може, и 

ние да седим и да чистим стълбичките пред Община Смолян 15 човека. За мен и за 
колегите това не е нормално. Да, вие ни обяснихте, там не е на Община Смолян. Ние 
съвсем спокойно можеше да помагаме и горе, където има Община Смолян. Повече 
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няма да говорим. Явно не може да стигнем един език.  От тук нататък ние във 
формированието ще вземем някакво решение и ще ви известим. 

АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Г-н Йочев, ще си позволя да ви дам един скромен съвет. Да 
градите мостове, а не разединителни линии с Общината и да имате една нормална 
комуникация. Само така може нещата да вървят напред. Когато сядате, говорите ги, 

споделяте ги и ги решавате в един оперативен порядък. Това е моят съвет. 
ГЕОРГИ ЙОЧЕВ: Г-н Безергянов, благодаря за съвета! За да се стигне до тази цялата 
дискусия за формированието в Общинския съвет, което е създадено през далечната 
2012 година, сега сме 2020-та. За да стигнем до тук, значи явно проблемът е много 

голям и са водени някакви разговори. Благодаря ви много! И лека вечер на всички! 

АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Колеги, предлагам да… Г-н Сабрутев, имате думата. Г-н 

Денислав Костов след г-н Сабрутев. 

СТЕФАН САБРУТЕВ: Уважаема г-жо председател, уважаеми г-н председателстващ, 

колеги! Значи аз винаги съм се забавлявал много, когато управляващите застават пред 

Общинския съвет и си изкарват кирливите ризи. Забавно ми е, да ви кажа честно, но в 
същото време и тъжно. Г-н Йочев преди малко каза, че аз не съм го харесвал. 

Напротив, аз ви уважавам много, харесвам ви. Сега, когато съм принципен, съм си 

принципен. Аз имам няколко въпроса, защото нещо не разбирам тука в целия този 

спор. Първо този новият автомобил, който ни го показахте, чия собственост е сега?  

Вторият ми въпрос. Какво струва на нашата община, не говоря за държавно 

делегирани дейности, един доброволец? До сега. Ако може да ми кажете, за да 
продължа след това. 
АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Инж. Цекова, имате ли готовност да отговорите? 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Аз мога да отговоря. 
АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Заповядайте! 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Държавно делегираната дейност включва на доброволеца 
1 500 лева облекло, включва обучението на всеки един доброволец и ползването на 
ползването на екипировката, където е, във връзка с различните ситуации. Всеки един 

от доброволците е получил екипировка, която е по изисквания, с всичките му 

сертификати и изисквания. Всеки един от тях е преминал през курс на обучение, 
всяка година имат и курс за обучение, който е не опреснителен, а точно как го водят, 
за квалификациите и поддръжка. Отделно на доброволното формирование след всяко 

мероприятие се представя отчет и по часово се заплаща на всеки доброволец 

участието му в мероприятието.  

СТЕФАН САБРУТЕВ: Добре. А колко е струвало за предходната година на цялото 

формирование от Общината?  

АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Имате предвид издръжката?  С всичко? 

СТЕФАН САБРУТЕВ: Тоест колко е струвало на нас Общинския съвет, на 
гражданите? Държавно делегираните ги оставете. Те ги дава държавата. Там няма да 
питаме, те са си отишли по предназначение. Може ли да ми кажете за миналата 
година… 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Не мога да ви кажа като точна сума специално за миналата 
година колко са. Мога да кажа за по-предходна година, когато бяха с 4 броя повече, 
преди да се статуират и да се редуцират. Тогава сме правили издръжка от порядъка на 
3-4 хиляди лева, защото на всичките тези хора допълнителни средства, които са за 
обучение, за квалификация, за облекло и така нататък, са били за сметка на местна 
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дейност. А в същото време това, което казах и което съм написала в докладната 
записка, това беше решението тогава на Общинския съвет 2012 година, за да може 
всичките 30 тогава по старата наредба, 30 доброволеца да бъдат равнопоставени. 

Затова беше определена сума в размер на 70 лева за всеки един от тях. Тъй че 2 000 

лева е била и сумата на всеки един от тях. Сега вече са 20 доброволеца, 1 400 лева е 
минималното. Отделно… 

СТЕФАН САБРУТЕВ: 1 400 лева какво? Заплащане за работата или…? 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Не. За работата им се плаща 150 %.. 

СТЕФАН САБРУТЕВ: Добре, за какво 1 400 лв., че не разбрах? 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: 1 400 лева е на 20-те доброволеца намалената такса по 70 лева, 
където им се приспада. 
СТЕФАН САБРУТЕВ: 1 400 лв., плюс още 3-ма, демек 1 600 лв. грубо. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Чакайте малко. Тези другите трима нямат изцяло издръжката. 
Тези хора идвайки, те трябва да бъдат оборудвани. Облеклото им да го плати 

Общината отделно Общината трябва да му плати курса за неговото обучение и за 
вземане на документ, че той е доброволец. Общината трябва да му плати да си изкара 
медицинските документи за това дали отговаря на изисквания или не. Защото той 

минава през психотест, анализатори и така нататък. Отделно общинска 
администрация когато викне хората, той не може да заяви заплащане на тези хора, 
които са наднормените. Цялата тяхна издръжка и заплащането, когато например ги 

викнем на мероприятие, от момента на идването им в Общината до момента на 
приключване, това нещо на тях им се плаща.  По 150 % по часова ставка, определена 
от Министерството. На тези доброволци, които са извън списъчния състав, одобрен и 

утвърден съгласно Наредбата, са за сметка на Община Смолян. 

СТЕФАН САБРУТЕВ: Добре, колко пари тогава на тези трима човека? 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Не нормално тогава един доброволец…  

СТЕФАН САБРУТЕВ: Колко ще ни струват на нас?  

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Изчакайте малко само да дообясня.  
АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Колеги, ще ви помоля да се изслушваме. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Не е нормално един доброволец, защото имаше граждани на 
Смолян, които идват и участват, с тяхна екипировка, с техни машини и оборудване, и 

в същото време той не иска пари и да му се плаща. А на нашият доброволец ние ще си 

му платим пари да се изучи, ще сме го екипирали и на всичко отгоре за сметка на 
местния бюджет ще трябва да му платим и за това, че е дошъл.  

СТЕФАН САБРУТЕВ: И аз пак не разбрах. Може ли да ми обясните колко струва 
един добвороволец на Общинския съвет?  

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА:В зависимост от мероприятието, г-н Сабрутев. Какви 

мероприятия са викани. 

СТЕФАН САБРУТЕВ: Значи аз много неща исках да знам. Сега ще ви предложа, 
направете ги 23, там където са 20, в първа точка ли беше. Предлагам да станат 23, да 
спираме и намерете там от бюджета примерно 2-те хиляди лева от одита. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Чакайте малко! Доброволното формирование покрива цялата 
община Смолян.  

СТЕФАН САБРУТЕВ: И какво от това?  

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: А тези трима доброволци от фона на 20-те, когато има 
мероприятие в Смолян или в Смилян, няма да дойдат от Момчиловци да ги покрият. 
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СТЕФАН САБРУТЕВ: Защо да не дойдат?  

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Защото не могат да дойдат. Защото когато мероприятието е 
тука, на него в рамките на един и на два часа той не може да пристигне. 
СТЕФАН САБРУТЕВ:  Това са неща, които ще ги съчините после. Аз казвам, искам 

23. Ако не ги приемете, о`кей! За 23 да намерите пари колкото са. 
АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Г-н Денислав Костов, след това г-н Аршински има думата. 
ДЕНИСЛАВ КОСТОВ: Добър вечер на всички! Вече е „добър вечер”. Защо да са 23? 

Нека да са 43 или 63.  

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Да има във всяко село. 

(Филип Топов, от място: Вие от фонд „Земеделие” също.) 

ДЕНИСЛАВ КОСТОВ: Ами да! Всички земеделци ще станем доброволци и готово. 

Това е смешно, г-жо Аръчкова! То доброволците са в правото си да искат. Община 
Смолян, Общинският съвет е приел принципно решение по какъв начин да бъде в 

полза и как да подпомага тяхната дейност. Все пак това е доброволно формирование, 
те са доброволци. Ако тези условия на някой не му харесват, просто тръгва и идва 
следващия. Нали така? Доброволно е участието. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Да. 
ДЕНИСЛАВ КОСТОВ: Такива са условията, които Община Смолян и Общинският 
съвет е предложил и ги има. Всеки се съобразява. Благодаря! Г-н Аршински, имате 
думата. 
САЛИХ АРШИНСКИ: Днес бях решил да е тихо и спокойно, ама… Добър вечер и от 
мен! Аз същото, което и колегата Костов, предлагам да има още 3-ма от Смилян, един 

от Арда, от Сивино един, от Търън още двама и тъй да покрием всичко. В унисон с 
искането да имеа. Това е ясно, че е смешно. Нещо друго не можах да разбера. Днес не 
съм в кондиция. Нещо не ми се връзва думата доброволец с такъв, който обличаме го, 

обучаваме го, че му и плащаме за работата. Мен тази работа не ми се връзва. 
Доброволец означава, че прави нещо на добра воля. О`кей, ще му дадем облекло, 

каска там да не го удари бориката като гори гората, ама от това, което слушам съм 

леко в потрес. В тази връзка не знам дали е удачно, ама предлагам ние колеги 29 

съветника да хвърлим чоп и да станем доброволци, защото е по-изгодно, от колкото 

да седим тука. Това са смешни неща. Малко не знам дали я оттеглим, да я отложим 

или да гласуваме това, което искате, ама то иска преглед малко на цялото това нещо. 

Какво е това доброволно формирование, което го обличаме, обучаваме го, че и му 

плащаме. Нещо не разбирам, затова съм в недоумение. 
АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Уважаеми колеги, не виждам други желаещи общински 

съветници да вземат отношение. Предлагам да прекратим разискванията по тази 

точка. Който е „за”, моля да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 23, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0. 

АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: С 23 „за”, без „против” и „въздържали се”, прекратих ме 
разискванията. Предлагам да преминем към гласуване. Г-н Сабрутев имаше едно 

такова предложение, но не е постъпило в писмен вид. Не знам дали държи да го 

подлагаме на гласуване. 
(Стефан Сабрутев, от място: Моля ви се! Не може да запомните едно кратко 

нещо? Там, където са 20, да са 23.) 

АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Въпросът е принципен, г-н Сабрутев! Не става въпрос дали 

мога да запомня или не мога да я запомня. Съгласно Правилника.  
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(Стефан Сабрутев, от място: Да дадете 10 минути почивка да го запиша.) 

АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Вие един път се възползвахте от почивка 10 минути. 

(Стефан Сабрутев, от място: Има ли ограничение?) 

АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Ами разбира се, не може… 

(Стефан Сабрутев, от място: Може на човек да му стане лошо.) 

АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Ако вие е станало, да извикаме доктор. 

СТЕФАН САБРУТЕВ: Принципен е въпроса. Да взема лист и да напиша, за да угодя 
на вас. 
АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Тука не става въпрос да угодите на мен. Става въпрос, че има 
един Правилник, който вие и ние всички сме го приели и е хубаво да го спазваме. 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Вие, ако го спазвахте… 

АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Ние не го ли спазваме? 

СТЕФАН САБРУТЕВ: Ако го спазвахте, щяхте да сте изплатили на ей тези всички 

общински съветнци… 

АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Кой? Аз лично да се разпиша? 

СТЕФАН САБРУТЕВ: Вие Общинският съвет и Общината и кмета А вие погазвате 
нашите прав. Пари, които ние сме решили, примерно нашата група да се дарят.. Има 
неспазване на Правилника. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Парите са ви преведени. 

АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Колеги, прекратени са разискванията. В процедура на 
гласуване сме. 
(Реплики от място в залата.) 

АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Колеги, за да не изпадаме в такава смешна и комична 
ситуация, ще направим един последен компромис, както направихме с г-н Топов. 

След като г-н Сабрутев си напише конкретното предложение, да бъде приложено към 

протокола. Подлагам на гласуване така предложеното от него предложение. 
Съответно от 20 да бъдат 23 доброволците.  Който е „за”, моля да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 7, „ПРОТИВ” – 1, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 14. 

АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: 17 „въздържали се”, 1 „против”, 7 „за”. Предложението не се 
приема. Предлагам да преминем към гласуване на така предложените решения в 
докладната. Гласуваме явно, с обикновено мнозинство. Който е „за” да гласува тази 

докладна записка, моля да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 17, „ПРОТИВ” – 4, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 3. 

АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: 17 „за”, 4 „против” и 3 „въздържали се”, така предложеното 

решение по докладната записка се приема. 
 

              Общинският съвет след като се запозна с Докладната записка на Венера   
Аръчкова – Председател на Общински съвет - Смолян, на основание  чл.21, ал.1, т.23  

от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.5, чл.9, чл,31, и 

чл.33 от НАРЕДБА за реда за създаване и организиране на дейността на доброволните 
формирования за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни 

ситуации и отстраняване на последиците от тях 

 

Р Е Ш И: 
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1. Определя числеността на ДОБРОВОЛНО ФОРМИРОВАНИЕ към Община 
Смолян от 20 доброволеца; 

2.  Кмета на Община Смолян да издаде заповед за комисия по подбор на 
кандидатите доброволци съгласно чл.9 ал.1 и ал.2  „НАРЕДБА за реда за създаване и 

организиране на дейността на доброволните формирования за предотвратяване или 

овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на 
последиците от тях“ в рамките на утвърдената численост;  

3. Отхвърля исканията на ДОБРОВОЛНО ФОРМИРОВАНИЕ към Община 
Смолян като неоснователни. 

 

АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Уважаема г-жо Аръчкова, да задържите малко.  

СТЕФАН САБРУТЕВ: Процедура. 
АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Процедурен въпрос, г-н Сабрутев. 

СТЕФАН САБРУТЕВ: Г-жо председател, към вас е въпроса. На комисиите в 

понеделник, на мой въпрос кога и дали ще бъдат изплатени скоро възнагражденията 
на общинските съветници, вие ми отговорихте, че имате договорка с г-н Мелемов до 

края на месец април да бъдат изплатени възнагражденията на този  Общински съвет 
за януари и февруари. Както много добре знаете, ние от нашата група, от БСП, сме 
депозирали нашите възнаграждения да отидат за дарение на МБАЛ „Братан 

Шукеров”. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Средствата са преведени, г-н Сабрутев. На 28 април са 
преведени средствата за месец юли и август за стария Общински съвет. На 29-ти и на 
30-ти правят разплащания на колегите. Вашите средства са преведени вече на 
болницата. 
МАРИАНА ЦЕКОВА: Бяха направени платежни общо. 

СТЕФАН САБРУТЕВ: Благодаря! 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Бяха направени платежни общо. Това поискаха от болницата, 
понеже такава ви е волята, на всеки общински съветник поединично. Пуснаха 
платежните наново на всеки един от вас, че всеки един от вас си дарява 
възнаграждението. 

СТЕФАН САБРУТЕВ: А кога ще бъде изпълнено, тоест ще бъдем вече в графика.. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Не мога да кажа кога ще бъдем в графика при наличието, че 
вече трети месец постъпления Община Смолян няма никакви и тя с малките средства, 
които има, едва плаща заплатите на хората… 

СТЕФАН САБРУТЕВ: Значи за това спазване на Правилника за дребните сушки в 

окото, които са попаднали, говорим тука разни неща, а основните неща не се спазват. 
Аз искам да кажа само тука от микрофона, че тези пари не ги искаме за нас, а ги 

даряваме. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: 2012 година… всеки един от вас общинските съветници, които 

са желали, са си направили дарение. 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Всички заплати ще ги даряваме, не само тези. Много ни 

ограничавате. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Всеки един от общинските съветници има право да си прави 

заплатата каквото пожелае. Тя е лична. Както колегите от КРОС си я декларират и 

парите им постъпват във Фондация „КРОС”, така вие сте декларирали, че искате да 
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направите дарение на еди-кой си. Колегите от ДПС, колегите от „Земеделския съюз”, 

колегите от ГЕРБ са си направили решението. 

СТЕФАН САБРУТЕВ: Принципен ми беше въпроса. Затова поисках процедура, да 
спазвате Правилника. Вие сте Председател. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Правилникът се спазва, а вие всички, по-голямата част са 
общински съветници от по-дълго време общински съветници, а г-н Топов е пред мен. 

Той като председател на Общинския съвет с първия мандат на г-н Мелемов, беше 
свидетел как не бяха разплатени възнагражденията на общинските съветници 24 

месеца 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Аз много държа вие да настоявате да се спазва тази процедура. 
Вие сте си взели заплатата, г-жа Цекова, г-н Мелемов, всички. Само общинските 
съветници най-в дупката избутани. Разберете ме правилно! Ние не сме опрели до тези 

пари. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Допрели сте до парите. Парите са изработени от всеки един от 
вас. 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Те са заработени и ние даваме ги даваме всичките за дарения. 
Няма да влезнат в моя джоб, няма да храня моите деца. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Няма такава политика да я правите на този гръб, на всички 

нас. 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Ами тогава спазвайте Правилника! 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Всеки общински съветник си получава възнаграждението. А 

къде го дарява, дали ще го даде някъде, си преценяте. 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Припомнете си задълженията и спазвайте Правилника. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Правилникът е спазен и аз мога с гордост да кажа, че от 
януари месец г-н Мелемов в ръководството на Община Смолян е платил 8 

възнаграждения на общински съветници. 

СТЕФАН САБРУТЕВ: Ама той и преди четири години беше г-н Мелемов кмет. Моля 
ви се сега да не говорим глупости тука! Значи нищо не е спазил. Още не си е изплатил 

от миналогодишния мандат! 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Поради изчерпване на дневния ред, закривам заседанието. 

 

 

(Заседанието на Общинския съвет беше закрито в 19.05 часа.) 

 

  

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА 

Председател на Общински съвет – Смолян         

 

 

 
Изготвил,  

Анелия Кехайова – мл. експерт 

 


