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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 

№ 3 
 

Днес, 28.11.2019 година, от 13.00 часа, в Сесийна зала на Община Смолян се 
проведе заседание на Общински съвет – Смолян, на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от 
Закона за местното самоуправление и местната администрация. 

Присъстваха: 26 общински съветници. 

Отсъстваха: Кирил Асенов, Коста Начев, Салих Аршински. 

 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА – председател на Общински съвет – Смолян: Добър ден на 
всички! Предлагам да започнем нашата работа. Преди това искам да зачета няколко 
думи във връзка с кончината на г-н Стефан Данаилов – професорът, човекът Стефан 

Ламбов Данаилов е роден на 9 декември 1942 година в гр. София. Завършил е 
Висшата театрална академия „Кръстьо Сарафов“ – София през 1966 година със 
специалност „Актьорско майсторство“. Професор е в Националната академия за 
театрално и филмово изкуство – София, където и води клас по актьорско 

майсторство. Повече от 40 години Стефан Данаилов от своя живот отдава на театъра, 
на актьорското майсторство. Стефан Данаилов участва активно в Народното събрание 
– четири мандата депутат. Няколко последователни мандата и председател на 
Комисията по култура. През други мандати е член на тази комисия. С Решение на 
Общинският съвет от 21 декември 2012 година той е и „Почетен гражданин“ на 
Смолян. Името на професор Стефан Данаилов невзрачно е свързано със Смолян, с 
Родопите. Неговият род произхожда от Райково. Неговият прадядо Данаил Костов е 
известен родопски будител, общественик и борец на българската църква. Дядо му 
Васил Данаилов е учител, участник в Македоноодринското движение. Той и един от 
инициаторите за създаване на читалище „Балкански просветител“ в Райково. 

Предлагам всички с едноминутно мълчание и ставане на крака да почетем неговата 
памет. 
(Всички присъстващи станаха на крака и с едноминутно мълчание почетоха 

паметта на Стефан Данаилов.) 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Благодаря ви! Уважаеми г-н Мелемов, уважаеми общински 

съветници, уважаеми кметове на населени места, уважаеми гости! Имам кворум от 25 

общински съветници и можем да започнем работа. Към така предложения дневен ред 

има постъпило питане от граждани на Община Смолян с подписка от 280-300 човека, 
които желаят съгласно нашия Правилник, чл. 56, ал. 2, чл. 62, ал. 2 и чл. 74, ал. 1 от 
Правилника, към същия дневен ред като последна точка 42 да бъде включено и 

тяхното питане. Като предложението ми е на точка 42 да бъде дадена думата на 
представляващия питането – г-жа Мария Пепеланова, в рамките на 5 минути да се 
изкаже и да представи питането. Имате думата относно дневния ред на заседанието. 
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Предложение има ли от някой? Ако няма предложения, моля да гласуваме да 
прекратим разискванията относно дневния ред. Който е съгласен, моля да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 25, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0.  

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Така приетият дневен ред е представляван от 42 точки. Всички 

имате предложенията и са представени. Разгледани са на комисии всичките точки. 

Предлагам да започнем нашето заседание с първа точка от дневния ред. Първа точка 
от дневния ред е отмяна на решение № 1260, 1261, 1262, 1268, 1269 от 10 октомври 

2019 г. на Общински съвет – Смолян. Имате думата за разисквания. Да, г-н Топов. 
ФИЛИП ТОПОВ: Добре дошли на всички! Уважаема г-жо председател, г-н кмет, 
кметове, колеги! При отмяната, чисто процедурно предложение, при отмяната да се 
запишат отделни решения.  
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Благодаря! Други разисквания, други предложения? Ако няма 
други разисквания, моля да прекратим разискванията относно първа точка. Който е 
съгласен, моля да гласува. 
АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Процедура. 
СТОЯН ИВАНОВ: Процедура има. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Да, г-н Безергянов. 
АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Уважаема г-жо председател, уважаеми г-н кмете! Аз много се 
извинявам, ама като в цялост не приехме дневния ред, г-жо Аръчкова. Прекратихме 
разискванията, но не гласувахме дневния ред. И като вносител на първа и втора точка 
трябва да изберем временно водещ, защото вие сте вносител на първа и втора точка. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Добре, благодаря! Извинявам се за което. Моля да гласуваме 
така предложения дневен ред. Който е съгласен дневният ред да се състои от 42 точки 

– 41 представени и тази, която предложих да бъде включена, моля да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 26, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0.  

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: С това гласуване „за“ 26 общински съветници, се приема 
дневният ред на нашето заседание.  
 

ДНЕВЕН РЕД:   

 

1. Отмяна на Решения №№ 1260, 1261, 1262, 1268 и 1269/10.10.2019 г. на 
Общински съвет – Смолян. 

                                        Докладва: Венера Аръчкова – Председател на Общински съвет 
 

2 Откриване на процедура за попълване на списъка на кандидатите за 
съдебни заседатели и създаване на временна комисия за провеждане на процедурата 
по избора. 
                                       Докладва: Венера Аръчкова – Председател на Общински съвет 
 

3. Поемане на дългосрочен дълг от ДЗЗД „Фонд за устойчиви градове”, по 

реда на Закона за общинския дълг във връзка с проект „Обновяване и енергийна 
ефективност на културна инфраструктура – сграда на Планетариум Смолян“ 

                                             Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

                 4. Кандидатстване на Община Смолян по Първа Покана за набиране на 
проектни предложения по Програма РА 14 „Културно предприемачество, наследство 
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и сътрудничество“, Резултат 2 „Подобрен достъп до изкуства и култура“, 

финансирана по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 

2014-2021 г. 
                                                   Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

5. Обезпечаване на авансово плащане по  Административен договор за 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № РД-02-37-107/12.12.2018г. и  

номер от ИСУН- № BG16RFOP001-5.002-0024-С01 „Създаване на дневен център за 
подкрепа на лица с различни форми на деменция и техните семейства  в гр. Смолян“,  

по процедура за директно предоставяне № BG16RFOP001-5.002 „Подкрепа за 
деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания” с 
финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г., 
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално 

развитие“. 

                                                  Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

6.  Структурата и числеността на общинска администрация.      
                                                  Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

                 7. Определяне на индивидуалните основни месечни заплати на ръководните 
длъжности в „Териториалните органи на изпълнителната власт“ в Община Смолян. 

                                                  Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

8. Обезпечаване на авансово плащане по договор за безвъзмездна 
финансова помощ № BG16M1OP002-5.003-0004-C01, проект № BG16M1OP002-5.003-

0004 „Мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух в Община Смолян“, 

финансиран по приоритетна ос 5 „Подобряване качеството на атмосферния въздух“, 

процедура за предоставяне на безвъзмездна помощ № BG16M1OP002-5.003 „Мерки 

за подобряване качеството на атмосферния въздух“ на Оперативна програма „Околна 
среда 2014 - 2020 г.““ 

                                                  Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

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

 

                  10.  Възобновяване членството в Общинска мрежа за енергийна 
ефективност (ОМЕЕ) ЕкоЕнергия 
                                             Докладва: Мариана Цекова – Зам. Кмет на Община Смолян 

 

                   11.  Срока на валидност на разрешението за извършване на таксиметров 
превоз на пътници, определяне броя на таксиметровите автомобили, обслужващи 

Община Смолян, броя на местостоянки и броя на престояващите в тях автомобили 

съгласно влезлите в сила промени на чл.24а на Закона за автомобилните превози и 

определяне на максимални и минимални  цени за таксиметров превоз на пътници.   
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                                             Докладва: Мариана Цекова – Зам. Кмет на Община Смолян 

 

                 12. Отдаване под наем на помещения за офис в сграда с идентификатор 
67653.934.226.5, находяща се в имот с  идентификатор 67653.934.226 по кадастрална 
карта на гр. Смолян, образуващ УПИ І-Младежки дом, кв. 9 по ПУП на гр. Смолян по 

реда на чл.14, ал.1 от Закона за общинската собственост чрез публичен търг с тайно 

наддаване   
                                              Докладва: Мариана Цекова – Зам. Кмет на Община Смолян 

 

                  13. Отдаване под наем на имоти общинска собственост по реда на Закона за 
общинската собственост   
                                             Докладва: Мариана Цекова – Зам. Кмет на Община Смолян 

 

                 14. Предоставяне на сграда с идентификатор 67653.921.182.6 - публична 
общинска собственост за безвъзмездно управление за нуждите на  ПРОФИЛИРАНА 

ПРИРОДО-МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“, гр. Смолян по 
реда на Закона за общинската собственост. 
                                             Докладва: Мариана Цекова – Зам. Кмет на Община Смолян 

 

                  15. Изкупуване на поземлен имот № 472, кв. 6в по плана на с. Полковник 
Серафимово, общ. Смолян на основание чл.199 от ЗУТ във връзка с чл. 33 от ЗС 

                                             Докладва: Мариана Цекова – Зам. Кмет на Община Смолян 

 

                  16.  Изкупуване на поземлен имот № 221, ведно с построените в него 

двуетажна полумасивна постройка  и навес, кв. 24 по плана на с. Полковник 
Серафимово, общ. Смолян на основание чл.199 от ЗУТ във връзка с чл. 33 от ЗС. 

                                             Докладва: Мариана Цекова – Зам. Кмет на Община Смолян 

 

                  17. Изкупуване на поземлен имот № 136, кв. 37, кв. 43 по плана на с. 
Полковник Серафимово, общ. Смолян на основание чл.199 от ЗУТ във връзка с чл. 33 

от ЗС 

                                             Докладва: Мариана Цекова – Зам. Кмет на Община Смолян 

 

                 18. Изкупуване на недвижими имоти с идентификатор 68000.502.61 и 

68000.502.458 по кадастралната карта на с. Солища, общ. Смолян на основание чл.199 

от ЗУТ във връзка с чл. 33 от ЗС 

                                             Докладва: Мариана Цекова – Зам. Кмет на Община Смолян 

 

                   19. Предоставяне на общински поземлен фонд на основание § 27, ал.2, т.1 

от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на 
Закона за собствеността и ползването на земеделските земи/ЗИДЗСПЗЗ/.  

                                                  Докладва: Мариана Цекова – Зам. Кмет на Община Смолян 

 

                   20. Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за 
регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 43219.2.516 в местност 
„Горно Кременово”, землище на с. Левочево. 
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                                              Докладва: Мариана Цекова – Зам. Кмет на Община Смолян 
 

                    21. Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за 
регулация и застрояване на поземлени имоти с идентификатори 67653.97.66 и 

67653.97.43 в местност „Дълги нивища”, землище на гр. Смолян. 

                                              Докладва: Мариана Цекова – Зам. Кмет на Община Смолян 

                   22. Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за 
регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 05414.3.18 в  землище на 
с. Бориково. 

                                              Докладва: Мариана Цекова – Зам. Кмет на Община Смолян 

 

                    23. Разрешение за изработване на Подробен устройствен план – 

парцеларен план за обект : „Напорен тръбопровод за Микро ВЕЦ „Горски дол“ – в 
землището на с. Широка лъка – „ВЕТОС“ – ООД“.   

                                              Докладва: Мариана Цекова – Зам. Кмет на Община Смолян  

 

                    24. Разрешение за 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: Мариана Цекова – Зам. Кмет на Община Смолян  

 

                      25. Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за 
регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 67653.669.4 в местност 
„Караманджа”, землище на гр. Смолян. 

                                             Докладва: Мариана Цекова – Зам. Кмет на Община Смолян 

 

                     26. Разрешение за изработване на Устройствена план - схема за обект : 

„Външно В и Кен  на хотел – ресторант в УПИ ХIII – 120004  в кв.4 в КК Пампорово в 
местност „Малък Картъл“, землище Смолян“. 

                                             Докладва: Мариана Цекова – Зам. Кмет на Община Смолян 

 

                   27. Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за 
регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 73482.3.917 в местност 
„Гюрово“  землище на с. Турян. 

                                              Докладва: Мариана Цекова – Зам. Кмет на Община Смолян 

 

                   28.  Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за 
регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 67653.6.459 в местност 
„Варадил”, землище на гр. Смолян. 

                                              Докладва: Мариана Цекова – Зам. Кмет на Община Смолян 

 

                   29. Даване на съгласие за издаване на разрешение по чл.56 от ЗУТ, за 
територията на к.к.Пампорово – к.т.я.„Малина“, по Наредбата за обектите и 

елементите на градското обзавеждане по чл.56 от ЗУТ. 
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                                              Докладва: Мариана Цекова – Зам. Кмет на Община Смолян 

 

                   30. Даване на съгласие за издаване на разрешение по чл.56 от ЗУТ, за 
територията на к.к.Пампорово – к.т.я.„Малина“, по Наредбата за обектите и 

елементите на градското обзавеждане по чл.56 от ЗУТ. 

                                             Докладва: Мариана Цекова – Зам. Кмет на Община Смолян 

 

 

                     31. Даване на съгласие за издаване на разрешение по чл.56 от ЗУТ за 
територията на к.к. Пампорово – к.т.я. „Малина“ по Наредбата за обектите и 

елементите на градското обзавеждане по чл.56 от ЗУТ. 

                                             Докладва: Мариана Цекова – Зам. Кмет на Община Смолян 

 

                      32. Даване на съгласие за издаване на разрешение по чл.56 от ЗУТ, за 
територията на к.к.Пампорово – к.т.я.„Малина“, по Наредбата за обектите и 

елементите на градското обзавеждане по чл.56 от ЗУТ. 

                                              Докладва: Мариана Цекова – Зам. Кмет на Община Смолян     

 

                          33. Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План 

за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 57282.5.52 в местност 
„Яньовско блато”, землище на с. Полковник Серафимово. 

                                             Докладва: Мариана Цекова – Зам. Кмет на Община Смолян     

 

                           34. Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План 

за регулация и застрояване на поземлени имоти с идентификатори 81520.3.398 и 

81520.3.408 в местност „Мирчово”, землище на с. Чокманово. 

                                             Докладва: Мариана Цекова – Зам. Кмет на Община Смолян 

 

                           35. Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План 

за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 67965.8.48 в местност 
„Дупката”, землище на с. Соколовци. 

                                              Докладва: Мариана Цекова – Зам. Кмет на Община Смолян 

 

                          36. Даване на съгласие за издаване на разрешение по чл.56 от ЗУТ за 
територията на к.к.Пампорово – к.я.„Снежанка“, м-ст „Голям Картъл“ по Наредбата 
за обектите и елементите на градското обзавеждане по чл.56 от ЗУТ. 

                                              Докладва: Мариана Цекова – Зам. Кмет на Община Смолян 

 

                         37 . Даване на съгласие за издаване на разрешение по чл.56 от ЗУТ, за 
територията на к.к.Пампорово – к.я.„Снежанка“, по Наредбата за обектите и 

елементите на градското обзавеждане по чл.56 от ЗУТ. 

                                              Докладва: Мариана Цекова – Зам. Кмет на Община Смолян 

 

                      38. Отдаване под наем на част от поземлен имот публична общинска 
собственост с идентификатор 67653.1.669 по кадастрална карта на гр. Смолян, чрез 
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публично оповестен конкурс по реда на Закона за общинската собственост  (паркинг 
Студенец) 

                                              Докладва: Мариана Цекова – Зам. Кмет на Община Смолян 

 

                         39. Писмо входирано в деловодната система на Община Смолян с вх.№ 

ДЛ010017 от 24.10.2019 г. от Кирил Иванов Асенов представител на ,,Перелик 
инфраструктурна компания“ АД с ЕИК:200093426, във връзка с разрешение подмяна 
на ограда на параклис „Св. Кирик и Юлита“. 

                                       Докладва : Венера Аръчкова – Председател на Общински съвет 
 

                         40. Отчет на ликвидатора на „ Смолян Автотранспорт“ЕООД – Смолян. 

                                       Докладва : Венера Аръчкова – Председател на Общински съвет 
 

                          41.  Избор на делегати на Община Смолян в Общото събрание на АРО. 

                                      Докладва : Венера Аръчкова – Председател на Общински съвет 
 

                        42. Питане от граждани 

                                Докладва : Венера Аръчкова – Председател на Общински съвет 
 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Моля да бъде предложено лице, което да бъде представляващ 

за първа и втора точка от дневния ред. Да, г-н Безергянов. 
АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Имам конкретно предложение. Предлагам колегата г-н Петър 

Мирчев да бъде временно водещ за първа и втора точка при разискванията и при 

вземането на решения. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Благодаря! Други предложения има ли? Ако няма, моля да 
гласуваме. Който е съгласен с разискванията и с предложенията да прекратим, който е 
съгласен, моля да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 26, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0.  

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: С 26 „за“, прекратихме разискванията. Сега гласуваме за 
лицето общински съветник г-н Петър Мирчев да бъде заместващ за първа и втора 
точка от дневния ред. Който е съгласен, моля да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 23, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0.  

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Предложението се приема. Моля, заповядайте, г-н Мирчев! 
(Общинският съветник Петър Мирчев зае мястото си на временно 

председателстващ заседанието по т. 1 и 2 от дневния ред.) 

 

ПЕТЪР МИРЧЕВ: Уважаеми колеги, благодаря за гласуваното доверие!  
 

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Отмяна на Решения № № 1260, 1261, 

1262, 1268 и 1269/10.10.2019 г. на Общински съвет – Смолян. 

  ДОКЛАДВА: Венера Аръчкова – Председател на Общинския съвет 

 

ПЕТЪР МИРЧЕВ: Преминаваме към разглеждане на първа точка от дневния ред, а 
именно отмяна на Решения № 1260, 1261, 1262, 1268 и 1269 от 10.10.2019 г. на 
Общински съвет – Смолян. Давам думата на вносителя. 



Протокол № 03/28.11.2019 г.  

  

8 

 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Ами на комисии сме ги разгледали нещата. Това са становища 
на база писмото, изпратено от областния управител. Тези решения подлежат на 
отмяна. Не сме се съобразили със законосъобразността на новото разглеждане. Моля 
за вашите становища. Тука нека да бъде включено предложението на г-н Топов да 
бъдат гласувани решенията за отмяна поотделно. Приемам ги. 

ПЕТЪР МИРЧЕВ: Колеги, разкривам дискусия. Г-н Сабрутев, заповядайте! 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Уважаема г-жо председател, уважаеми г-н председателстващ, 

колеги, кметове на населени места, журналисти! Аз едно пояснение искам да внеса, че 
тази точка в момента я гласуваме заради това, че предишния председател на 
Общинския съвет не си е свършил работата. Трябва да стане ясно на всички 

граждани, че сега си губим времето заради това, че някой не е догледал Правилника. 
Благодаря!  
ПЕТЪР МИРЧЕВ: Други изказвания, колеги? Не виждам. Предлагам да прекратим 

разискванията. Моля, който е съгласен „за“ прекратяване на разискванията, да 
гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 26, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0.  

ПЕТЪР МИРЧЕВ: С 26 „за“, без „против“ и „въздържали се“, колеги, прекратихме 
разискванията. Преминаваме към гласуване по тази точка. Поименно гласуване. 
 

Поименно гласуване на проекта за решение по т. 1 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    – „за“ 

7. Денислав Костов    – „за“ 

8. Димитър Ангелов    – „за“ 

9. Димитър Кръстанов   – „за“ 

10. Екатерина Гаджева   – „за“ 

11. Иван Френкев    – „за“ 

12. Иван Гавазов    – „за“  

13. Илия Томов     – „за“ 

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

17. Мария Семерджиева    – „за“ 

18. Милен Журналов   – „за“ 

19. Минчо Симов    – „за“ 

20. Петър Мирчев     – „за 
21. Петър Янев     – „за“ 

22. Рабие Кьосева     – „за“ 

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

25. Софка Иванова    – „за“ 
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26. Стефан Сабрутев    – „за“ 

27. Стоян Иванов     – „за“ 

28. Тодор Митов    – „за“ 

29. Филип Топов    – „за“ 

 

(Анелия Кехайова – гл. специалист в звено „Общински съвет“: 26 „за“, без „против“ 

и „въздържали се“) 

ПЕТЪР МИРЧЕВ: Колеги, с 26 „за“, без „против“ и „въздържали се“, приехме тази 

докладна.  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

     Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на Венера Аръчкова, 
съгласно чл. 21, ал. 1, т. 24,  чл. 45, ал. 4, ал. 9 от ЗМСМА и Заповед № АП–03–14–

373/24.10.2019 г. на Областен управител на област Смолян, прие   
 

Р Е Ш Е Н И Е № 6: 

 

ОТМЕНЯ  Решение № 1260/10.10.2019 г. на Общински съвет – Смолян,  

прието на заседание проведено на 10.10.2019 г. по Протокол № 59, поради неговата 
незаконосъобразност. 
                 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

     Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на Венера Аръчкова, 
съгласно чл. 21, ал. 1, т. 24,  чл. 45, ал. 4, ал. 9 от ЗМСМА и Заповед № АП–03–14–

373/24.10.2019 г. на Областен управител на област Смолян, прие     
 

Р Е Ш Е Н И Е № 7: 

 

ОТМЕНЯ  Решение № 1261/10.10.2019 г. на Общински съвет – Смолян,  

прието на заседание проведено на 10.10.2019 г. по Протокол № 59, поради неговата 
незаконосъобразност. 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

     Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на Венера Аръчкова, 
съгласно чл. 21, ал. 1, т. 24,  чл. 45, ал. 4, ал. 9 от ЗМСМА и Заповед № АП–03–14–

373/24.10.2019 г. на Областен управител на област Смолян, прие     
 

Р Е Ш Е Н И Е № 8: 

 

ОТМЕНЯ  Решение № 1262/10.10.2019 г. на Общински съвет – Смолян,  

прието на заседание проведено на 10.10.2019 г. по Протокол № 59, поради неговата 
незаконосъобразност. 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на Венера Аръчкова, 
съгласно чл. 21, ал. 1, т. 24,  чл. 45, ал. 4, ал. 9 от ЗМСМА и Заповед № АП–03–14–

373/24.10.2019 г. на Областен управител на област Смолян, прие     
 

Р Е Ш Е Н И Е № 9: 

 

ОТМЕНЯ  Решение № 1268/10.10.2019 г. на Общински съвет – Смолян,  

прието на заседание проведено на 10.10.2019 г. по Протокол № 59, поради неговата 
незаконосъобразност. 

 

 

 

Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на Венера 
Аръчкова, съгласно чл. 21, ал. 1, т. 24,  чл. 45, ал. 4, ал. 9 от ЗМСМА и Заповед № 

АП–03–14–373/24.10.2019 г. на Областен управител на област Смолян, прие   
  

Р Е Ш Е Н И Е № 10: 

 

ОТМЕНЯ  Решение № 1269/10.10.2019 г. на Общински съвет – Смолян,  прието 

на заседание проведено на 10.10.2019 г. по Протокол № 59, поради неговата 
незаконосъобразност. 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------                

 

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Откриване на процедура за попълване 

на списъка на кандидатите за съдебни заседатели и създаване на временна 

комисия за провеждане на процедурата по избора. 

  ДОКЛАДВА: Венера Аръчкова – Председател на Общинския съвет 

 

ПЕТЪР МИРЧЕВ: Преминаваме към разглеждане на точка 2 от дневния ред, а именно 

откриване на процедура за попълване на списъка на кандидатите за съдебни 

заседатели и създаване на временна комисия за провеждане на процедурата по избора. 
Давам думата на вносителя. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: С Решение № 1208 от 17 юли 2019 година и съгласно 
Протокол № 55 от 17.07.2019 г. е открита процедура за определяне на съдебни 

заседатели и създаване на Временна комисия за провеждане на процедура по избора. 
С Решение № 1272 от 10 октомври и Протокол № 59 също от 10 октомври 2019 

година на Общински съвет – Смолян, са избрани за Районен съд 6-има съдебни 

заседатели. На 18 ноември 2019 година е постъпило писмо от г-н Любен 

Хаджииванов – председател на Окръжен съд – Смолян, с което ни уведомява, че на 5 

февруари 2020 година е удължен срока за мандата на избиране на съдебни заседатели. 

И тъй като не ни е попълнена квотата, ние предлагаме да бъдат давани нови 

предложения до дата 5 февруари 2020 г. 
ПЕТЪР МИРЧЕВ: Колеги, разкривам дискусия. В самата докладна като проект за 
решение, във II римско е посочено, че се създава Временна комисия в състав от 7 

члена. В тази връзка очаквам от вас предложения за председател и съответно членове 
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на тази комисия. Колеги, има ли някой желание за коментар, изказване, предложения 
относно състава и председателя на тази комисия?  

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Колеги, трябва да бъдат предложени нови имена, защото 

старата комисия от предишния мандат на общинските съветници, да – има в момента 
от новия Общински съвет общински съветници, които са и в този мандат и участвали 

в предишната комисия, но ние трябва да изберем нова комисия. 
ПЕТЪР МИРЧЕВ: Г-н Безергянов, заповядайте! След това г-н Топов. 
АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Благодаря, г-н председателстващ! Г-жо председател, г-н 

кмете, колеги съветници, колеги кметове на кметства! Аз предлагам за председател на 
Временната комисия по избора г-жа Екатерина Гаджева, както като членове в същата 
комисия да бъдат и г-н Тодор Митов и г-н Божидар Шуманов. Благодаря! 
ПЕТЪР МИРЧЕВ: Г-н Топов, заповядайте! 
ФИЛИП ТОПОВ: Значи, предлагаме от нашата група г-н Кюлхански. 

ПЕТЪР МИРЧЕВ: Г-н Кръстанов, заповядайте! 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви, г-н председателю! От група „БСП за 
България“ предложението е за Рабие Кьосева за член на Комисията. 
ПЕТЪР МИРЧЕВ: Г-жо Гаджева, заповядайте! 
ЕКАТЕРИНА ГАДЖЕВА: Уважаема г-жо председател, уважаеми г-н 

председателстващ! Тъй като аз бях председател на тази комисия в предходния мандат, 
първо искам да се обърна към всички предложени бъдещи членове на Временната 
комисия да бъдат сериозни, защото миналият път това не се случи и нещата се 
случиха изключително със съдействието на Общинска администрация, на които 

отново ще разчитаме. И тъй като г-н Журналов беше член на тази комисия и беше 
един от малкото хора, които съвестно присъстваха на част от заседанията, си 

позволявам да го предложа отново него, а също така бих предложила и г-н Василев, 
при което да имаме представителство на всички групи. С молба, ако бъдем избрани в 
този състав, за отговорно посещение, тъй като работата изобщо не е лека. Първо се 
прави подбор по документи, проверява се съответствия, а в последствие прибягваме 
към следващи етапи, свързани с интервю на кандидатите. Моля и се надявам на 
активност от страна на гражданите! Миналият път предложихме качествени хора. 
Надявам се този път да имаме активност и от страна на избраните членове на 
комисията, а така също и от гражданите и да можем да попълним необходимият 
състав. Благодаря! 
ПЕТЪР МИРЧЕВ: Г-н Василев, искахте думата? Желаете ли да се изкажете? Колеги, 

имайки предвид последните предложения на г-жа Гаджева за председател и лицата, 
станаха 7 човека. Все пак, ако имате други предложения? Не виждам такива. 
Предлагам да прекратим разискванията относно членовете за комисията, както и по 

самата докладна. Моля, който е съгласен, да гласува „за“. 

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

ПЕТЪР МИРЧЕВ: С 26 „за“, без „против“ и „въздържали се“, прекратихме 
разискванията. И отново за яснота посочвам лицата, които бяха посочени като 

председател и членове на тази Временна комисия, а именно: Екатерина Гаджева – за 
председател; Тодор Митов – за член; Божидар Шуманов – за член; Валентин 

Кюлхански – за член; Рабие Кьосева – за член; Милен Журналов – за член и Костадин 

Василев – за член. С така направените предложения, преминаваме към гласуване и 
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явно гласуване, колеги. Моля, който е съгласен с докладната и с така направеното 

предложение за комисия, да гласува „за“. 

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

ПЕТЪР МИРЧЕВ: С 26 „за“, без „против“ и „въздържали се“, колеги, приемаме 
докладната. 
 

     Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на Венера Аръчкова,  
на основание чл.21, ал.1, т.1 и т.23 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, чл.8 от Наредба №7/28.09.2017 г. за съдебните заседатели, 

 

                                                            Р Е Ш И : 

 

I. Открива нова процедура за попълване на списъка на кандидатите за съдебни 

заседатели с мандат 2020 г. – 2024 г. за Районен съд – Смолян  и утвърждава следните 
условия, ред и правила за нейното провеждане:  

1. Кандидати за съдебни заседатели могат да бъдат дееспособни български 

граждани, които отговарят на следните условия:  
1.1. възраст от 21 до 68 години;  

1.2. имат настоящ адрес в община Смолян, която попада в рамките на съдебния 
район на Районен съд – Смолян ; 

1.3. имат завършено най-малко средно образование;  
1.4. не са осъждани за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията;  
1.5. да не страдат от психически заболявалия;  
1.6. да не са съдебни заседатели в друг съд;  

1.7. да не са общински съветници от съдебния район на Районен съд – Смолян;  

1.8. да не участват в ръководството на политическа партия, коалиция или 

организация с политически цели;  

1.9. да не работят в съд, прокуратура, следствени органи, Министерството на 
вътрешните работи или в други органи от системата за национална сигурност, 
намиращи се в съдебния район на Районен съд – Смолян и Окръжен съд - Смолян;  

1.10. да не е избиран за съдебен заседател повече от два последователни 

мандата към същия съд.  

2. Утвърждава образци на документи, както следва:  
2.1. заявление за кандидатстване за съдебен заседател, (приложение №1а) 
2.2. декларация за липса на обстоятелства по чл.67, ал.3 от ЗСВ, (приложение 

№2а);  
2.3. декларация за съответствие с изискването на чл.69, ал.2 от ЗСВ,  

(приложение №3а); 
2.4. писмено съгласие по чл.68, ал.3, т.7 от ЗСВ (приложение №4а); 
2.5. данни за лицата по чл.68, ал.3, т.5 от ЗСВ (приложение №5).  

3. В срок до 1/един/ месец от датата на обявяване на настоящото Решение, 
кандидатите за съдебни заседатели в Районен съд – Смолян и Окръжен съд - Смолян, 

подават в деловодството на Общински съвет – Смолян, стая 213, документите по т.2. 

от настоящото решение, към което прилагат следните документи:  
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3.1. подробна автобиография, подписана от кандидата;  
3.2. нотариално заверено копие от диплома за завършено образование; 
3.3 медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване;  
3.4. данни за контакт на две лица, към които общинските съвети да се обръщат 

за препоръки;  

3.5. мотивационно писмо;  

3.6. писмено съгласие;  
3.7. декларация за липса на обстоятелствата по чл. 67, ал. 3;  

3.8. документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване 
на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към 

Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, ако са 
родени преди 16 юли 1973 г. 

3.9. декларация за съответствие с изискването на чл. 69, ал. 2 от ЗСВ. 

II. Създава временна комисия в състав от 7 члена:    
Председател: Екатерина Гаджева 

Членове: Божидар Шуманов  
Членове: Валентин Кюлхански 

Членове: Костадин Василев 
          Членове: Милен Журналов 
          Членове: Рабие Кьосева 
          Членове: Тодор Митов 

1. Поставя следните задачи на временната комисия:  
- да извърши проверка на документите на кандидатите, подали заявления за 

съдебни заседатели за Районен съд – Смолян и изготви доклад и списък на 
допуснатите кандидати;  

- да публикуват на интернет страницата на Общински съвет - Смолян, най-

малко 14 дни преди датата на изслушването по чл. 68а от Закона за съдебната власт, 
списъкът на допуснатите до участие кандидати, заедно с техните автобиографии, 

мотивационни писма и препоръки и документи по чл.68, ал.3, т.9 от същия закон. 

Най-малко 10 на сто от лицата, които се включват в списъка, трябва да са с 
квалификация в областта на педагогиката, психологията и социалните дейности; 

 - да проведе, в свое открито заседание, изслушване на кандидатите, при 

спазване изискванията на чл.68а, ал. 1 - 3 от ЗСВ и състави доклад за протичането му 
и протокол от изслушването, които да публикува на интернет страницата на Община 
Смолян; 

- да изготви и внесе в Общински съвет - Смолян докладна записка с проект за 
решение - предложение за попълване на списъка на кандидатите за съдебни 

заседатели при Районен съд – Смолян за мандат 2020 г. - 2024 г., като приложи към 

докладната и протокола от изслушването и доклада от провеждането му. 
2. Определя срок за приключване на работата на временната комисия - до 5/пет/ 

дни преди последното заседание на ОбС Смолян.  

3. Възлага на председателя на Общински съвет - Смолян да обяви откриването 

на процедурата за попълване на списъка на кандидатите за съдебни заседатели и 
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условията, реда и правилата за нейното провеждане, съгласно настоящото решение, 
като изготви съобщение, което да публикува интернет страницата на Общински съвет 
– Смолян и Община Смолян, в електронните медии, както и да се постави на 
информационното табло на входа на сградата на Община Смолян. 

4. На основание чл.60, ал.1 от АПК, допуска предварително изпълнение на 
настоящото решение, с оглед защитата на особено важни обществени интереси, 

свързани с осигуряване на съдебни заседатели при Районен съд – Смолян, спазване на 
сроковете съгласно Закона за съдебната власт и с оглед опасността от закъснението на 
изпълнението на настоящото решение.  

ПРИЛОЖЕНИЯ: 

1. Приложение №1а  - заявление за кандидатстване за съдебен заседател; 

2. Приложение №2а - декларация за липса на обстоятелства по чл.67, ал.3 от 
ЗСВ;  

3. Приложение №3а - декларация за съответствие с изискването на чл.69, ал.2 

от ЗСВ; 

4. Приложение №4а - писмено съгласие по чл.68, ал.3, т.7 от ЗСВ; 

5. Приложение №5 - данни за лицата по чл.68, ал.3, т.5 от ЗСВ.  

ПРИЛОЖЕНИЯ към докладната записка: - писмо с вх.№ 

ОбС000530/18.11.2019 г. от Л.Хаджииванов – Председател на Окръжен съд гр. 

Смолян. 

 

ПЕТЪР МИРЧЕВ: Давам думата на г-жа Аръчкова, за да продължи по останалите 
точки от дневния ред. 

 

 

ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Поемане на дългосрочен дълг от ДЗЗД 

„Фонд устойчиви градове“, по реда на Закона за общинския дълг във връзка с 

проект „Обновяване и енергийна ефективност на културна инфраструктура – 

сграда на Планетариум Смолян“. 

   ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Трета точка от дневният ред е поемане на дългосрочен дълг от 
„Фонд устойчиви градове“ по реда на Закона за общинския дълг, във връзка с проект 
обновяване и енергийна ефективност на културна инфраструктура – сградата на 
Планетариум гр. Смолян. Давам думата на кмета на общината. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Уважаеми дами и господа общински съветници, колеги 

кметове, уважаеми съграждани! Съгласно насоките за кандидатстване, подкрепата за 
културна инфраструктура се осъществява само чрез комбинирано финансиране. По 

този повод се надявам докладната да я подкрепите. Планетариум е наистина знакова 
сграда в нашия град и с това обновяване смятам, че ще привлечем още повече 
туристи.  

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Да съобщя и как са решенията на комисиите. Комисията по 

здравеопазване и младежки дейности изразява положително становище с 9 „за“, 

„против“ – 0 и „въздържали се“ – 0. Комисията по бюджет, финанси и икономическо 

развитие изразява положително становище по докладната – гласували „за“ 7, 
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„против“ 0, „въздържали се“ 0. Комисията по законност и местно самоуправление 
изразява също положително становище – гласували „за“ 6, „против“ – 0, „въздържали 

се“ – 0. Имате думата за разисквания. Да, г-жо Бояджиева. 
ВИОЛЕТА БОЯДЖИЕВА: Уважаеми г-н кмет, г-жо председател, колеги! Аз ще 
подкрепя така предложената докладна, въпреки, че не получихме достатъчно 
информация. Поне аз това, което попитах не получих като информация, защото 

независимо от кой фонд ползваме средства, по същество това е увеличаване на 
общинския дълг като цяло с още милион и половина. Но става въпрос за 
Планетариума, който освен, че е знакова сграда, е една възможност на Общината да 
извършва и културна, и образователна дейност, и да ползва включително Общината 
като туристическа атракция. Ще подкрепя това, което предлагате и ползването на 
такъв кредит, защото хората, които работят в Планетариума направиха всичко 

възможно през годините да го съхранят, да го опазят като традиция, да развият 
неговите възможности. Само благодарение на техния интелектуален потенциал този 

Планетариум е това, което е сега в момента. Затова казвам, че ще подкрепя 
предложеното нещо. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Благодаря, г-жо Бояджиева. Други разисквания? Г-н Топов. 
ФИЛИП ТОПОВ: Значи аз също ще подкрепя тази докладна записка. Имам два 
въпроса. Първият обаче е по отношение на проекта за решение, където е записано 

„дава съгласие Община Смолян да сключи договор за финансиране на допустим 

проект…“, това е дружество от Закона за задълженията и договорите предполагам – 

ДЗЗД „Фонд за устойчиви градове“. Въпросът ми е кои влизат в това дружество, ако 

може да отговорите? И второто ми предложение. Смятам, че е допусната техническа 
грешка в посочените условия за погасяване – срок за погасяване 204 месеца.  
(Димитър Кръстанов, от място: Не е техническа грешка.) 

ФИЛИП ТОПОВ: Това 204 месеца ми се вижда доста дълъг срок за погасяване, 
въпреки, че долу сте записали „гратисен период“ 36 месеца. Това са ми двата въпроса. 
Ако е допусната техническа грешка от 204 месеца да се коригира на действителния 
срок за погасяване и по отношение кои са членовете на това сдружение по ЗЗД. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Благодаря, г-н Топов. Г-н Иванов. 
СТОЯН ИВАНОВ: Уважаема г-жо председател, уважаеми г-н кмет! Бюджетната 
комисия единодушно подкрепи настоящата докладна записка и то няма как да бъде 
другояче. Става въпрос за около 4 милиона лева, които ще бъдат инвестирани в 
сградата на Планетариума. В нейната енергийна ефективност, в нейното реновиране, 
обновяване и изграждането на една модерна съвременна сграда. Тя и до сега е гордост 
– Планетариума и се посещава от стотици хиляди туристи от цялата страна и 

чужбина. По отношение на общинския дълг. Да, един милион и половина ще се 
увеличи общинския дълг, както примерно и безлихвения заем ПУДООС, който в 
момента е около 1,2 милиона, както и вноските по ФЛАГ около 200 хиляди лева, така 
и тези 1,5 милиона. Но те няма да тежат на бъдещите местни приходи на Община 
Смолян. Тука става въпрос за поемане на много малка част от лихвата, която е 
процент и половина  - в размер на около 20 % след приключване на програмата. Тоест 
нашите съграждани няма да усетят финансова тежест при реализацията на този 

проект и аз се надявам така убедително да получи подкрепа настоящата докладна 
записка. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Благодаря, г-н Иванов. Да, г-н Кръстанов. 
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ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря, г-жо председател! Уважаеми г-н кмете, 
уважаеми дами и господа кметове на населени места, уважаеми съграждани, 

представители на медиите! Може би по стар български обичай аз след г-н Стоян 

Иванов вземам думата, защото искам да поправя едно нещо, което според мен не 
беше никак коректно. Няма грешка, гратисният период за погасяване на задължението 

от милион и половина на 36 месеца – 204 месеца е целият срок за погасяване на 
задължението. Но колкото и да са малки лихвите, Община Смолян ще погаси този 

дълг и това трябва да се знае от нашето гражданство. Нека да не заблуждаваме 
хората. Още повече компетентните специалисти и експерти, които са в тази зала, в 
това число и общинските съветници и представителите на администрацията и на 
управлението на Общината. Това е в момента единствено възможният вариант за 
финансиране на подобно начинание. Но така или иначе трябва да се знае кой по какъв 
начин и в какви срокове ще се разплати с това дружество по Закона за задълженията и 

договорите. Така че нека да бъдем коректни когато обясняваме и даваме конкретни 

експертни разяснения по такива въпроси. Благодаря ви! 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Благодаря, г-н Кръстанов! Г-н Сабрутев. 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Аз ще подкрепя тази докладна. Имам няколко въпроса 
технически. Първо виждам, че проектът е с ориентировъчна стойност 4 милиона. 
Грантът, ако тази цифра е грант – долу пише, на която Общината има право е 
2 794 388,40 лв. Като прибавим към тях 1,5 милиона, стават 4 300 000 лв. Затова 
искам да питам дали е някаква грешка или проектът ще бъде 4 300 000 лв., ако сте 
правили някакви предварителни калкулации. И второ. Този 1,5 милиона, който ще 
прибавим към общинският дълг имате ли някакви разчети как ще се отрази пряко в 
изпълнението на ангажиментите, които имаме към Министерство на финансите и 

дали ще можем да си го позволим да влезнем в едни мисля за 15 % ставаше въпрос? 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Благодаря, г-н Сабрутев. Други изказвания? 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Първо да започна, „Фонд за устойчиви градове“ – попита г-н 

Топов. Това е финансовият посредник за Южна България по настоящата процедура. 
Няма грешка в сроковете.  Този кредит, който се ползва, се  възстановява, когато бъде 
завършен проекта. Сега за сумите – ние ще направим проект да се включим точно в 
тия 2 794 388. Самият проект ще обхваща както енергийна ефективност на сградата, 
така и оборудване. Но за повече подробности бих помолил и г-н Захариев. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Заповядайте, г-н Захариев! 
МАРИН ЗАХАРИЕВ – зам.-кмет на Община Смолян: Уважаема г-жо председател, 

уважаеми г-н Мелемов, скъпи съветници! „Фондът за устойчиви градове“ е избран по 

процедура от Оперативна програма „Региони в растеж“ и съдържа в себе си Фонд 

„ФЛАГ“, Обединена българска банка и Българска консултантска организация. Тези 

три организации влизат във фонда. Точната сума на съфинансирането ще бъде 
изведена след извършване на финансово-икономически анализ, какъвто е 
задължителен за проекти, генериращи приходи. На този етап нашите разчети, разбира 
се заедно с фонда са, че кредитът ще бъде от 1 150 000 лв., но сме посъветвани от 
фонда да поискаме максимален размер от 1 500 000 лв., тъй като финансово-

икономическият анализ може да покаже, че ще бъде и 1 милион кредита, може да 
бъде и 1 200 000 – 1 300 000 лв., така че това беше изискване на фонда. Аз смятам, че 
все пак, както каза и г-н Мелемов, кредитът ще бъде от порядъка на 1 милион – 1 150 

000 лв. За сроковете се разясни вече. И още нещо да кажем, че все пак смятаме да 
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обновим кардинално един от най-посещаваните обекти в града, който в годините има 
доста добри приходи. Така или иначе те са се самоиздържали с годините. Смятам, че 
ще вдигнем още интереса и приходите, така че една голяма част, дори мога да кажа, 
имайки предвид годишният бюджет и приходи и срокът на погасяване на кредита, че 
от тези приходи би трябвало да се погаси кредита и дори да останат още средства. 
Тука отварям една скоба, че в разговорите ни с „Региони в растеж“ преди няколко 

години дори имаше подход, в който да се вземат финансово-икономическите анализи, 

приходи и разходи на такива обекти, генериращи приходи и да се дофинансира само 

разликата. Тоест едва ли не беше обърната пирамидата да имаме 70 % финансови 

инструменти и 30 % БФП. Всички общини разбира се се пребориха, това да не се 
случва, така че виждате, че в различните общини, това сме си говорили с колеги, 

финансовите инструменти ще бъдат в рамките между 20 и 30 % може би при една 
лихва от 1,5-1,6 %. Така че се надявам с приходите от Планетариума да се погасява 
този дълг. Друго на този етап не чух като въпроси, ако има, съм на разположение. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Благодаря, г-н Захариев! Други разисквания? Да, г-н 

Сабрутев? 

СТЕФАН САБРУТЕВ: Аз нямам въпроси, имам реплика. Имах един въпрос, този 

милион и половина как се отразява на дълга и пряко на ангажиментите на Общината 
към Министерство на финансите? Някой правил ли е от вас калкулация? И не знам 

кой може да отговори, защото знам, че към момента няма зам.-кмет по финансите, 
защото това е много важен момент.  
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Г-н Захариев, заповядайте! Г-н Топов. Извинявайте, г-н 

Захариев. 
ФИЛИП ТОПОВ: Извинявайте, да не прозвучи наистина, че проявявам някаква 
чепатост, но 204 месеца…, това ли е срокът за погасяване, считано от датата на 
подписване на договора? 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: 36 месеца е гратисният период, г-н Топов и 204 месеца – 

прави 240 месеца като цялост. 
ФИЛИП ТОПОВ: След като подпишем този договор, ще го погасим след 204 месеца? 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: 36 месеца е гратисният период и 204 месеца след това. 
ФИЛИП ТОПОВ: Нещо аз не мога да смятам, щом така сте решили… 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Заповядайте, г-н Захариев. 
МАРИН ЗАХАРИЕВ: Такива са разчетите и на фонда. Водили сме разговори, че ако 

бенефициентите, в частност и Община Смолян имат възможност да го плащат по-

бързо и в по-кратък период, това ще бъде възможно. А по отношение въпроса 
конкретния, г-н Сабрутев, в указанията на ФЛАГ се казва, че съфинансирането по 

проекти и използването на финансови инструменти, гарантирани от държавата, 
какъвто е и този кредит, не влизат в тези 15 %, които са за общата задлъжнялост и 

общите кредити, които се поемат от общините. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Благодаря ви, г-н Захариев. Други изказвания? Не виждам. 

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

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: С 26 „за“ прекратихме разискванията. Моля за вашето 

гласуване относно решението на докладна точка 3 – поемане на дългосрочен дълг от 
„Фонд за устойчиви градове“, по реда на Закона за общинския дълг във връзка с 
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проект „Обновяване и енергийна ефективност на културна инфраструктура – сграда 
на Планетариум гр. Смолян“. Който е „за“… 

(От залата: Поименно.) 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Само секунда. Който е „за“, 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    – „за“ 

7. Денислав Костов    – „за“ 

8. Димитър Ангелов    – „за“ 

9. Димитър Кръстанов   – „за“ 

10. Екатерина Гаджева   – „за“ 

11. Иван Френкев    – „за“ 

12. Иван Гавазов    – „за“  

13. Илия Томов     – „за“ 

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

17. Мария Семерджиева    – „за“ 

18. Милен Журналов   – „за“ 

19. Минчо Симов    – „за“ 

20. Петър Мирчев     – „за“ 

21. Петър Янев     – „за“ 

22. Рабие Кьосева     – „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“ 

 

(Мариана Иванова – гл. експерт в звено „Общински съвет“: 26 „за“, без „против“ и 

„въздържали се“) 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: С 26 „за“, без „против“ и „въздържали се“, решенията по 

докладна записка 3 се приемат. 
 

     Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на Николай Мелемов 
– Кмет на Община Смолян, в изпълнение на Решение на Общински съвет - Смолян № 

748 от 29.03.2018 г. и на основание чл.17, ал.1 от Закона за общинския дълг, чл.21, 
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ал.1, т.10 и чл. 27, ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация,  
 

                                                            Р Е Ш И : 

1.  Дава съгласие Община Смолян да сключи договор за финансиране на допустим 

проект с ДЗЗД „Фонд за устойчиви градове” в ролята му на Фонд за градско 

развитие за Южна България, действащ чрез „Обединена българска банка” АД и 

„Фонд за устойчиво градско развитие“ ЕАД, по силата на който да поеме 
дългосрочен общински дълг с цел реализация на проект: „Обновяване и 

енергийна ефективност на културна инфраструктура – сграда на 

Планетариум Смолян“, допустим за финансиране чрез комбинирана подкрепа 
между финансов инструмент и безвъзмездна финансова помощ по Оперативна 
програма Региони в растеж 2014 - 2020, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и 

интегрирано градско развитие“, процедура BG16RFOP001-1.001-039  „Изпълнение 
на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие”, при следните 
основни параметри: 

• Максимален размер на дълга – до 1 500 000 лв. (един милион и петстотин 

хиляди лева) 

• Валута на дълга – лева  

• Вид на дълга – дългосрочен дълг, поет с договор за общински заем 

• Условия за погасяване:  

- Срок на погасяване – до 204 месеца, считано от датата на 
подписване на договора, с гратисен период до 36 месеца от подписване на 
договора. 

- Източници за погасяване на главницата – от приходите, 
генерирани по проекта и от собствени бюджетни средства 

• Максимален лихвен процент – Референтен лихвен процент на ОББ за 
бизнес клиенти плюс максимална надбавка от 1,5 % 

• Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски: 

- Такса ангажимент - до 0,5% на годишна база върху размера на 
неусвоената част от 41% от размера на кредита 

- Такса управление – до 0,5 % на годишна база (начислява се върху 
41% от размера на кредита – до неговото усвояване и върху остатъчната главница, 
след усвояването на кредита) 

- Наказателна надбавка при просрочие – лихвения процент по 
финансирането, плюс надбавка от 5 % на годишна база. 

- Такса за предсрочно погасяване - при предсрочно погасяване, 
извършено със собствени средства - до 1,5%; при предсрочно погасяване със 
средства, различни от собствените - до 5,0%; след 12.2023 г. – без такса за предсрочно 

погасяване. 
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• Начин на обезпечение на кредита: 

- учредяване на залог върху настоящи и бъдещи приходи на община 
Смолян по чл.45, ал.1, т.1, букви от „а” до „ж” от Закона за публичните финанси, 

както и трансфери за местни дейности, включително обща изравнителна субсидия, 
съгласно чл.52, ал.1, т.1, буква „б” от Закона за публичните финанси, постъпващи по 

бюджетната сметка на община Смолян, вземанията за наличностите по която, 

настоящи и бъдещи, също са обект на особен залог; 

- финансово обезпечение, учредено по реда за Закона за договорите 
за финансово обезпечение (ЗДФО) върху вземания по банкови сметки с титуляр 

Община Смолян, водени при ОББ АД, включително вземания по депозити към тях. 

2. Възлага и делегира права на Кмета на Община Смолян да подпише договора 
за финансиране и съпътстващите договори и документи, както и да извърши всички 

необходими правни и фактически действия за изпълнение на решението по т. 1. 

 
 

ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Кандидатстване на Община 

Смолян по Първа Покана за набиране на проектни предложения по Програма 

РА 14 „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“, резултат 2 

„Подобрен достъп до изкуства и култура“, финансирана по Финансовия 

механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г. 

   ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Преминаваме към докладна записка № 4. Давам думата на г-н 

Николай Мелемов. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Финансовият механизъм на Европейското икономическо 

пространство 2014-2021 предоставя средства, осигурени от Кралство Норвегия, 
Република Исландия и Княжество Лихтенщайн. По програмата се подкрепят проекти, 

които подобряват условията на предоставяне на колекции на музеи, галерии, 

библиотеки, читалища, както и такива, които документират културната история на 
социални, етнически, културни малцинства и групи. Наш партньор по тази програма, 
по проектното предложение е дружеството от Исландия „Парс про тото денс“. 

Предлагам на вашето внимание решение, с което Община Смолян да кандидатства с 
проектно предложение по първата покана за набиране на предложения по програмата. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Становищата на комисиите. По време на комисиите бе 
направено предложение от Общинска администрация като т. 3 в решението на 
проекта да се добави и решение „Дава съгласие на Община Смолян за участие в 
партньорство с фондация „За Родопите“, с. Бостина, Община Смолян. И 4-та точка – 

да се допусне предварително изпълнение, съгласно чл. 60 от АПК. Това е по 

предложение на администрацията, дадено на комисиите. Приемате ли го, г-н 

Мелемов? 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Да. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Предложението, което е направено в комисии и което е 
гласувано в трите комисии. В Комисията по здравеопазване, социални дейности, 

образование, младежка дейност и спорт – гласували 9 „за“, заедно с допълването на т. 
3 и т. 4, „против“ и „въздържали се“ няма; в Комисията по бюджет и финанси са 
гласували 7 „за“, „против“ и „въздържали се“  няма; в Комисията по законност са 



Протокол № 03/28.11.2019 г.  

  

21 

 

гласували 6 „за“, „против“ и „въздържали“ няма. Имате думата за разисквания. Има 
ли изказвания, колеги? Да, г-н Топов. 
ФИЛИП ТОПОВ: Извинявайте, аз да не съм системният изказващ, отново казвам, че 
ще подкрепя тази докладна записка. Лично мен обаче нещо ме смущава. На стр. 2, по 

средата, за какво иде реч. „Като целият… привличане и развитие на нови публики и  

разрешават обхвата на културните дейности, както на местно, така и на регионално 

ниво“. По-нагоре говорим за „култура и подобрен достъп за етническите и културни 

малцинства до култура“. Нещо да дадете малко повече информация какви етнически 

малцинства сезирате в област Смолян като цяло? Или пък този текст е наложителен, 

за да може да участваме в това кандидатстване? 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Това са условията на програмата и те наистина не касаят 
специално област Смолян. Това са всички мерки, които могат да се предприемат. Ние 
наистина в самият проект ще изберем мерките, така че не касаят област Смолян. Така 
е програмата и тя важи за всички, а какви мерки ще предприемем, вече в самият 
проект ще бъдат уточнени. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Благодаря, г-н Мелемов! Имате думата за изказвания. Има ли 

желаещи? Ако няма желаещи колеги, предлагам да прекратим разискванията по точка 
4. Който е „за“, моля да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 26, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0.  

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: С 26 „за“, без „против“ и „въздържали се“, прекратихме 
разискванията. Моля за вашето гласуване по точка 4. 

 

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    – „за“ 

7. Денислав Костов    – „за“ 

8. Димитър Ангелов    – „за“ 

9. Димитър Кръстанов   – „за“ 

10. Екатерина Гаджева   – „за“ 

11. Иван Френкев    – „за“ 

12. Иван Гавазов    – „за“  

13. Илия Томов     – „за“ 

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

17. Мария Семерджиева    – „за“ 

18. Милен Журналов   – „за“ 

19. Минчо Симов    – „за“ 

20. Петър Мирчев     – „за“ 

21. Петър Янев     – „за“ 

22. Рабие Кьосева     – „за“ 



Протокол № 03/28.11.2019 г.  

  

22 

 

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: 26 „за“, без „против“ и „въздържали се“) 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: С 26 „за“, без „против“ и „въздържали се“, приехме решение 
по т. 4. 

 

    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 т.24  от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация, 
 

                                                            Р Е Ш И : 

       1. Дава съгласие Община Смолян да кандидатства с проектно-предложение по 

Първа Покана за набиране на проектни предложения по Програма РА 14 „Културно 

предприемачество, наследство и сътрудничество“, Резултат 2 „Подобрен достъп до 
изкуства и култура“, финансирана по Финансовия механизъм на Европейското 

икономическо пространство 2014-2021 г. 

       2. Дава съгласие на Община Смолян за участие в партньорство с организация от 
страна донор, а именно „Парс про тото денс“ /Pars Pro Toto dance Company - PPT/, 

частна организация от Исландия, действаща в сферата на културата. 

      3.Дава съгласие община Смолян за участие в партньорство с фондация“ За 
Родопите“ с.Бостина, общ.Смолян. 

      4.Допуска предварително изпълнение по чл.60 от АПК. 

 

ПО ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Обезпечаване на авансово плащане по 

Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 

РД-02-37-107/12.12.2018 г. и номер от ИСУН № BG16RFOP001-5.002-0024-C01 

„Създаване на дневен център за подкрепа на лица с различни форми на 

деменция и техните семейства в гр. Смолян“, по процедура за директно 

предоставяне № BG16RFOP001-5.002 „Подкрепа за деинституционализация на 

социалните услуги за възрастни и хора с увреждания“ с финансовата подкрепа 

на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от 

Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие“. 

   ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
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ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Преминаваме към точка 5 от дневния ред. Давам думата на г-н 

Мелемов. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: На 12 декември 2018 година бе подписан договор за 
безвъзмездна финансова помощ между Община Смолян и Министерството на 
регионалното развитие и благоустройство за изпълнение на проект с наименование 
„Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с 
увреждания“ на стойност 553 059,61 лв. Целта на проекта е да бъде осигурена 
подходяща и ефективна социална инфраструктура, допринасяща за предоставяне на 
нова качествена социална услуга за възрастни хора с различна форма на деменция в 
Смолян. Проектът предвижда ремонт, вътрешно преустройство на тубдиспансера, 
заедно с обзавеждане и оборудване и разкриване на социална услуга. За тази цел 
предлагам на вашето внимание решение, с което да упълномощите Кмета на 
Общината да издаде запис на заповед за обезпечаване на авансово плащане.  
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Благодаря, г-н Мелемов. Имате думата за изказвания, колеги. 

Да, г-н Иванов. 
СТОЯН ИВАНОВ: Аз искам да докладвам становището на Комисията по бюджет и 

финанси. То беше положително, единодушно. Не беше ясно защо преди изборите 
беше спряна тази докладна. Тя влиза за пореден път. Става въпрос за възрастни хора с 
деменция, социална услуга. Аз се надявам, че сега Общинският съвет единодушно ще 
подкрепи решението. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Благодаря, г-н Иванов. Имате думата колеги, за изказвания. 
Други изказвания има ли? Както виждам няма. Моля, който е съгласен да прекратим 

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

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: С 26 „за“, без „против“ и „въздържали се“, прекратихме 
разискванията. Поименно гласуване, колеги. 

 

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    – „за“ 

7. Денислав Костов    – „за“ 

8. Димитър Ангелов    – „за“ 

9. Димитър Кръстанов   – „за“ 

10. Екатерина Гаджева   – „за“ 

11. Иван Френкев    – „за“ 

12. Иван Гавазов    – „за“  

13. Илия Томов     – „за“ 

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

17. Мария Семерджиева    – „за“ 
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18. Милен Журналов   – „за“ 

19. Минчо Симов    – „за“ 

20. Петър Мирчев     – „за“ 

21. Петър Янев     – „за“ 

22. Рабие Кьосева     – „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: 26 „за“, без „против“ и „въздържали се“) 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: С 26 „за“, без „против“ и „въздържали се“, приехме решението 
по т. 5. 

 

             Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на Николай 

Мелемов – Кмет на Община Смолян, на основание   чл.21, ал.1, т.10 и чл.27, ал.5 от 
Закона за местното самоуправление и местната администрация, 
 

                                                            Р Е Ш И : 

 

        Упълномощава Кмета на Община Смолян за издаване на Запис на заповед 

за  обезпечение на авансово плащане в размер на 193 570,86 ( сто деветдесет и три 

хиляди петстотин и седемдесет лева и осемдесет и шест стотинки), представляващи 

35% (тридесет и пет на сто) от предоставената от УО безвъзмездна финансова помощ 

по  Административен договор № РД-02-37-107/12.12.2018г. и  номер от ИСУН- № 

BG16RFOP001-5.002-0024-С01 „Създаване на дневен център за подкрепа на лица с 
различни форми на деменция и техните семейства  в гр. Смолян“,  по процедура за 
директно предоставяне № BG16RFOP001-5.002 „Подкрепа за деинституционализация 
на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания” с финансовата подкрепа на 
Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г., съфинансирана от 
Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие“, при условие, че е 
налице подписан договор с изпълнител за строително-ремонтни работи по проекта.  

Приложения:  
1.Бланка за запис на заповед. 

 

ПО ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Структурата и числеността на 

общинска администрация. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
 

 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Преминаваме към точка 6 от дневния ред. Давам думата на г-н 

Мелемов. 
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НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Няма какво да добавя по тази точка.  
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Имате думата за изказвания, колеги. Да, г-н Сабрутев. 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Уважаема г-жо председател, уважаеми г-н кмет, колеги! За 
тази докладна зададох доста въпроси на комисиите и до колкото там разбрах, няма да 
има никаква промяна в структурата. Така ли е или не съм разбрал правилно? 

Изключая броя на кметове и кметски наместници, на които общия брой дава същия. 
Тоест по самата структура в Общинската администрация няма да има никакви 

промени, така ли да разбирам? 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: На този етап това са промените, които предлагаме. 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Добре. Искам да запитам в този случай, тъй като одобряваме 
37 кмета, тоест кметски наместници и 7 ли бяха, 44 общо, просто списикът не е пред 

мен. Дали вие, г-н кмете, ще назначите всички кметски наместници, след като 

одобрим тази численост, която сега ни е предложена? Защото секретаря на Общината 
на комисиите ни каза, че това е съответно във вашите компетенции и вас ви нямаше, 
затова ви питам дали ще назначите всички или някои ще останат без? 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Разбрах въпроса, г-н Сабрутев. Няма да са 37 при всички 

положения. Така беше и миналият път, предишния мандат. Ние приемаме това 
решение, за да го предоставим на Министерство на финансите, но вече след анализ и 

след разчети, тогава ще решим колко кметски наместника ще бъдат назначени. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Реплика, г-н Сабрутев. 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Аз мисля, че трябваше преди да ни предложите да одобрим 

числеността, това да е ясно, за да знаем какво да искаме от Министерство на 
финансите, защото в противен случай ние ще поискаме едни пари. Тези пари ще ни 

бъдат дадени за определени кметски наместници и вие няма да ги назначите. Тоест 
тези пари ще отидат някъде другаде. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Точно това е идеята. Ние искаме за всички, които могат да се 
назначат. Бюджетът никога не стига, така че по този начин имаме помощ от 
държавата. Но при всички положения нито едно населено място няма да остане 
необслужвано от кметски наместник. Тоест не казвам, че във всяко населено място ще 
има, но както беше и предишният мандат, някой кмет или кметски наместник ще 
отговаря не само за едно, а за две или три, в зависимост от спецификата. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Да, г-н Кръстанов. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви, г-жо председател! Уважаеми г-н кмете, 
уважаеми колеги! Странна ситуация се създава. Искате численост, зад тази численост 
стоят съответно средства за работна заплата и сега ни обявявате, че вие в последствие 
ще видите дали ще спазите тази численост. Това е уникална ситуация, моля ви се! Вие 
и миналия път оставихте цели населени места, за които има щатни бройки, без 
обслужване, без връзка като цяло с централната, с местната власт и с 
представителството на българската държава в тези по-малки или по-големи населени 

места и сега ни обявявате същото. Що за щатна дисциплина? По този начин вие 
искате подкрепата на Общинския съвет, без да сте си направили разчета къде какво 
ще назначавате! Моля ви се, това е несериозно! 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: С цялата отговорност, пак казвам, може би трябваше да 
кажете кое е това населено място, което е останало без обслужване. Но така или иначе 
кметски наместник се полага на местата с над 100 човека. Тоест там, където са 95, 

според вас няма… и са останали без обслужване? Така че както казах в началото, 
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всички населени места ще бъдат обслужвани. На всяко населено място ще има 
кметски наместник, който отговаря. Може да е от съседното село, но няма да остане 
населено място без обслужване. Защото по вашата логика трябва да турим и с 20 

човека да има кметски наместник. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Да, г-н Кръстанов! 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Г-н кмете, вие просто не сте прочели внимателно това, 
което ви предстои да направите. Ще влезнете в тази зала и ще поискате от нас тези 

щатни бройки, когато си изясните ситуацията къде какво ще назначавате. Всичко 

друго е извън правилата. Моля да се протоколира. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Други изказвания има ли? Не виждам колеги. Който е 
съгласен да прекратим разискванията по точка 6, моля да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 26, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0.  

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Преминаваме колеги към гласуване.  
    

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    – „въздържала се“ 

7. Денислав Костов    – „за“ 

8. Димитър Ангелов    – „за“ 

9. Димитър Кръстанов   – „против“ 

10. Екатерина Гаджева   – „за“ 

11. Иван Френкев    – „против“ 

12. Иван Гавазов    – „въздържал се“  

13. Илия Томов     – „за“ 

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

17. Мария Семерджиева    – „за“ 

18. Милен Журналов   – „за“ 

19. Минчо Симов    – „за“ 

20. Петър Мирчев     – „за“ 

21. Петър Янев     – „за“ 

22. Рабие Кьосева     – „против“ 

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

25. Софка Иванова    – „за“ 

26. Стефан Сабрутев    – „против“ 

27. Стоян Иванов     – „за“ 

28. Тодор Митов    – „за“ 

29. Филип Топов    – „за“ 
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ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Моля, обявете резултата. 
(Мариана Иванова: 20 „за“, 4 „против“ и 2 „въздържали се“) 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: С 20 „за“, 4 „против“ и 2 „въздържали се“, структурата и 

числеността на Общинска администрация по точка 6 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.2 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 27, ал.4 и 

чл.46а, ал. 1 от ЗМСМА и чл. 60 от Административно процесуалния кодекс    
 

Р Е Ш И : 

 
1. Одобрява следната промяна в числеността считано от 08.11.2019 г., 

както следва:  
2. Кмет на община -1 бр. 

3. Заместник кмет на община -3 бр. 

4. Кметове на кметства - 7 бр.  

5. Кметски наместници - 37 бр.  

 В останалата част структурата се запазва. 
 

I. Възлага на Кмета на общината да утвърди длъжностни разписания на 
Общинска администрация, както и да извърши промени в Устройствения правилник 
на същата, съгласно настоящото решение. 

II. Допуска предварително изпълнение на настоящето решение, съгласно 

чл.60 от Административно процесуалния кодекс. 

 (Стефан Сабрутев, от място: Отрицателен вот.) 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Г-н Сабрутев, отрицателен отговор. 

СТЕФАН САБРУТЕВ: Уважаема г-жо председател, г-н кмет! Аз искам да зачета за 
нашите слушатели и съграждани най-вероятните кметства, които ще останат без 
кметски наместник – Белев дол, Бориково, Буката, Букаците, Вълчан, Горово, село 

Гела, Горна Арда, Кошница, Орешец, Селище, Солища, Турян, Чеплетен и 

Чокманово. На база на това, което сте ми дали по време на комисиите. Благодаря! 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Да, г-н Безергянов. 
АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Процедурен въпрос. Ще си позволя да направя една 
забележка на вас, г-жо председател, относно процедурата и нашия Правилник. Когато 

общински съветник се е изказвал по същество, няма право на отрицателен вот. Да го 

имате предвид за в бъдеще. Благодаря! 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Благодаря ви, г-н Безергянов! Човек се учи докато е жив. 
Моите са първи стъпки. Извинявам се, за което. Преминаваме към точка 7 от дневния 
ред. 
 

ПО СЕДМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Определяне на индивидуалните 

основни месечни заплати на ръководните длъжности в „Териториалните органи 

на изпълнителната власт“ в Община Смолян. 

   ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
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ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Давам думата на г-н Мелемов. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: И тук няма какво да добавя. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Имате думата за изказвания. Да, г-н Сабрутев. 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Тъй като преди малко икономисахме едни пари по мои сметки 

от 15 кметски наместника, които ние ще поискаме парите от държавата, от 
Министерство на финансите и ще ги получим най-вероятно, и тъй като ще останат 
средства по мои разчети, искам да предложа на всички кметове на села и кметски 

наместници от така предложените суми увеличение с 10 %. Може да ги пресметнете, 
за да не ги чета. 15 кметски наместника няма да назначи по думите г-н Мелемов, 
сметнете колко заплати ще вземат, ще стигнат според мен да попълним недостига, 
защото заплатите на кметовете са достатъчно ниски. Благодаря! 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Г-н Сабрутев, аз в началото почнах, ама вие явно не ме 
разбрахте. Това решение го вземаме да го пратим в Министерство на финансите. Те 
какво ще утвърдят, ще видим. Ама вие пак явно не ме разбирахте. Тоест това решение 
като се вземе, автоматично не се дава тази субсидия.  
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Г-н Френкев. 
ИВАН ФРЕНКЕВ: Уважаема г-жо председател, уважаеми г-н кмет! Имам следният 
въпрос. Ние хубаво ще ги поискаме тези пари, които казахте, които вече бяха приети 

в предишната точка и ако Министерството на финансите ги утвърди, тогава поемате 
ли ангажимент да назначите кметски наместници на всички места, за които ще 
получим финансиране? Тук пред всички в залата, пред цялата смолянска 
общественост, цялата община, вие бихте ли заявили, че ако получим финансирането, 

вие ще назначите кметски наместници на всяко едно населено място и няма да се 
отметнете от тази дума за тия четири години? Благодаря! 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Аз мисля, че бях  пределно ясен. 

(От залата: Значи „не“.) 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Г-н Френкев, вие обещавахте по изборите, че всяко село ще 
има бюджет. Така ли беше? 

(Стефан Сабрутев, от място: Всяко село ще има кмет.) 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: И бюджет обещавахте. Много добре помня. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Други въпроси? Други разисквания? Изказвания, колеги? Не 
виждам. Който е съгласен да прекратим разискванията, моля да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 26, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0.  

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Поименно гласуване, колеги. 

 

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    – „против“ 

7. Денислав Костов    – „за“ 

8. Димитър Ангелов    – „за“ 
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9. Димитър Кръстанов   – „за“ 

10. Екатерина Гаджева   – „за“ 

11. Иван Френкев    – „въздържал се“ 

12. Иван Гавазов    – „за“  

13. Илия Томов     – „за“ 

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

 

(Стефан Сабрутев, от място: Процедура, г-жо председател.) 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: В момента сме в процес на гласуване, г-н Сабрутев. 
 

17. Мария Семерджиева    – „за“ 

18. Милен Журналов   – „за“ 

19. Минчо Симов    – „за“ 

20. Петър Мирчев     – „за“ 

21. Петър Янев     – „за“ 

22. Рабие Кьосева     – „въздържала се“ 

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    – „за“ 

 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Моля, обявете резултата. 
(Мариана Иванова: 22 „за“, 1 „против“ и 3 „въздържали се“) 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: С 22 „за“, 1 „против“ и 3 „въздържали се“, точка 7 се приема 
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.5 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 27, ал.3 и 

чл.46а, ал. 1 от ЗМСМА и чл. 60 от Административно процесуалния кодекс   
 

Р Е Ш И : 
        
          І. Определя индивидуалните основни месечни заплати на кметове в Община 
Смолян, считано от 08.11.2019 г., както следва: 
        1.1.Кмет на община Смолян – съгласно чл. 5, ал. 16 от ПМС № 67/2010 г. -2900 

лв.  
        1.2.Кметове на кметства с население над 1000 души – съгласно чл. 5, ал. 16  

от ПМС № 67/2010 г или:  

        - Кмет на кметство – с. Смилян - 1140 лв.  
        - Кмет на кметство – с. Момчиловци – 1080 лв. 
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         1.3. Кмет на кметство Търън с население от 500 до 1000 души – съгласно чл. 5, 

ал. 16 от ПМС № 67/2010 г. или 1030 лв.  
         1.4.Кметове на кметства с население под 500 души  – съгласно чл. 5, ал. 16  

от ПМС № 67/2010 г. или:  

        - Кмет на кметство – с. Виево - 840 лв. 
        - Кмет на кметство – с. Влахово - 790 лв. 
        - Кмет на кметство – с. Могилица - 840 лв. 
        - Кмет на кметство – с. Широка лъка - 970 лв. 

    ІІ . Приема размера на допълнителните трудови възнаграждения за придобит 
трудов стаж и професионален опит да се определят на основание нормативната 
уредба и съгласно реда и начина за определяне на съответните възнаграждения на 
общинска администрация – 1 %. 

 

ІІІ. Определя индивидуалните основни месечни заплати за Зам.кметове в Община 
Смолян в размер до 80% от индивидуалната работна заплата на Кмета на общината и 

кметски наместници на населени места  в размер до 80% от средната основна месечна 
заплата на Кмет на кметство с жители до 500 човека, считано от 08.11.2019 г. 

 

ІV. Допуска предварително изпълнение на настоящето решение, съгласно чл.60 от 
Административно процесуалния кодекс. 

 

 

СТЕФАН САБРУТЕВ: Процедура. Г-жо председател, аз знам, че сте в самото начало 

на управлението на Общински съвет, но допуснахте огромна процедурна грешка. 
Първо трябваше да гласувате моето предложение. Вие го пропуснахте, затова според 

мен това, което гласувахме преди малко, не е валидно. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Може би тука е мястото да уточня, че парите, които ще 
отпусне Министерството, те не може да се ползват за друго. Те могат да се ползват 
само за заплати. Тоест ако е възможно, когато те отпуснат парите, ще вдигнем 

заплатите на кметските наместници. Те не могат да идат другаде. Но пак за пореден 

път повтарям. Преди да са утвърдили, ние да вдигнем заплатите? Ако не ни ги 

утвърдят какво правим тогава? 

(Димитър Кръстанов, от място: Какво правим?) 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Добре, г-н Сабрутев. Предлагам на гласуване вашето 

предложение. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Тогава как ще вдигнем заплатите? От къде да ги вдигнем 

тогава? 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Да бъдат увеличени с 10 % заплатите. Поименно гласуване, по 

логика. 
(Стефан Сабрутев, от място: 10 % на кметските наместници и кметове на села. 

Нали правилно сте разбрали въпроса.) 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: На кметските наместници заплатите са определени по закон и 

те се определят от кмета на общината и там не трябва да надвишават до 80 % от 
работната заплата. В същото време подлагам на гласуване вашето предложение да 
бъдат увеличени работните заплати от 10 %. 
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(Стефан Сабрутев, от място: Не е правилно зададен въпроса. Моля ви се, трябва да 

го формулираме.) 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Аз мисля, че нямате основание да ми го формулирате, защото 

ние сме прекратили разискванията, прекратихме и процедурата. 
(Стефан Сабрутев, от място: Да върнем записа.) 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Да, г-н Безергянов. 
АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Според мен така, както предлагате вие да гласуваме това 
предложение, при положение, че вече има такова решение, трябва да отменим 

първото тогава да отиваме към това. Просто стават процедурите чисто в правен 

аспект се объркват и води до порочност на конкретното решение, което ще вземем. 

Тъй че подходът трябва да е съвсем различен. Няма как да гласуваме предложението 

при положение, че гласувахме основният текст на предложенията на решенията по 

точката. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: А какво е вашето предложение? 

АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Нямам конкретно предложение. Просто остава текстът, който 

гласувахме. Преминаваме към следващата точка. Който вече го гласувахме. 
Предложението би следвало да се гласува преди основните решения, които вие 
предложихте и гласувахме.  
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Благодаря ви! 

АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Има влязло в сила решение на практика. Редът, по който е 
отменя е съвсем различен и няма как да го приложим тука в момента. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Благодаря ви! 

(Стефан Сабрутев, от място: Процедура. От името на групата на БСП 5-10 минути 

почивка да се консултирате с юристи как да продължим, за да не се налага другата 
сесия пак да гласуваме тази точка. Благодаря! 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: 10 минути почивка. 
 

* * * * * 
 

(След почивката:) 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: В момента в залата има 23 общински съветници. Относно 
поставеният въпрос от г-н Сабрутев. Отговарям, че процедурата не е опорочена. В 

крайна сметка няма подадено писмено и няма индивидуално определено 

възнаграждение за всеки един от членовете. И преди да обявим поименното гласуване 
по така предложеното ни решение, г-н Сабрутев имаше възможност да констатира, че 
неговото предложение не е предложено. Преминаваме по-нататък по точка 8 от 
дневния ред.  
 

ПО ОСМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Обезпечаване на авансово плащане по 

договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16M1OP002-5.003-0004-C01, 

проект № BG16M1OP002-5.003-0004 „Мерки за подобряване качеството на 

атмосферния въздух в Община Смолян“, финансиран по приоритетна ос 5 

„Подобряване качеството на атмосферния въздух“, процедура за предоставяне 

на безвъзмездна помощ № BG16M1OP002-5.003 „Мерки за подобряване 

качеството на атмосферния въздух“ на Оперативна програма „Околна среда 

2014-2020“. 
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   ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Давам думата на г-жа инж. Мариана Цекова, вносител на 
докладната записка. 
МАРИАНА ЦЕКОВА – зам.-кмет на Община Смолян: Благодаря ви! Всички сте се 
запознали на комисията и поради тази причина няма какво да добавя. 
(От залата: Точка 8 ли е?) 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Колеги, имате думата за разисквания и за изказвания. Има ли 

колеги, които да се изкажат по тази точка? Не виждам. Който е съгласен да прекратим 

разискванията, моля да гласува. 
(Димитър Кръстанов, от място: Чакайте малко!) 

(Иван Френкев, от място: Имам въпрос.) 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: В същото време в процедура на … 

(Димитър Кръстанов, от място: Той не гласува, той иска думата.) 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Понеже аз попитах има ли въпроси, нямаше. Да, г-н Френкев. 
(Иван Френкев, от място: Давате ли ми думата?) 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Да. 
ИВАН ФРЕНКЕВ: Уважаема г-жо председател, уважаема г-жо заместник-кмет, 
уважаеми колеги! Имам следният въпрос по тази точка. Авансовото плащане, което 

искате с тази запис на заповед как ще се отрази на факта, че в момента цялата заповед 

на министър Димов се обжалва? И до колкото съм запознат, Министерството е 
изпратило до всички общини инструкции как да кандидатстват отново. Всъщност 
този проект реално в какъв етап е? За какво трябва да вземем тези средства, при 

положение, че може да се окаже, че всъщност нямаме проект? Благодаря! 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Мисля, че на този въпрос беше отговорено в комисиите, но 

имате думата, г-жо Цекова. 
МАРИАНА ЦЕКОВА: Значи искам да кажа, че ние въпреки това, което се тиражира в 
медиите, си имаме сключен договор. Мога да ви кажа и точките, за които искаме 
финансиране. Това е първа точка – проучване на нагласата на населението. 

Задължително за тази дейност трябва да имаме финансово плащане и предварителен 

аванс. Следващата точка, която е много важна, това е организирането и провеждането 

на разяснителната и обучителната кампания. Всички медии задават въпроси кога ще 
бъде направена тази дейност. Съответно това отново е разписано в договора за 
безвъзмездната финансова помощ. Така че считам, че всички каквито и да са тези 

инсинуации, то не би следвало ние да се водим по тях. Ние не сме получавали такива 
допълнителни писма по никакъв повод, така че мисля, че нямаме изобщо каквито и да 
е опасения относно нашият договор.  

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Други въпроси имате ли? Да, г-н Сабрутев. 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Уважаема г-жо председател, г-жо зам.-кмет! Виждам, че вие 
искате да дадем съгласие за подписване на запис на заповед за 960 000 лева. Аз в 
комисиите зададох доста въпроси. От това, което виждам, в следващата една година, 
дори проектът да тръгне, на нас първоначално ни трябват 258 900 лв., с които да 
обезпечим първата точка, тоест проучването нагласите на населението. И питането ми 

е защо са ни тези 960 000 лв.? Защо трябва да ги вземаме, като на нас ще ни трябват за 
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авансово плащане 25 890 – 10 % от това, което реално ще се изпълни. Защо е 
необходимо всъщност това? Благодаря!  
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Други въпроси колеги имате ли? 

МАРИАНА ЦЕКОВА: Моля ви, г-н Захариев, ако обичате допълнително разяснения. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Заповядайте, г-н Захариев. 
МАРИН ЗАХАРИЕВ: Уважаема г-жо председател, уважаема г-жо Цекова, колеги 

общински съветници! Тука в тази зала виждам няколко колеги юристи и смятам, че те 
ще ме подкрепят. Искам да направя един апел и към обществеността на Смолян и 

общинските съветници да не се подаваме на фалшиви новини. Община Смолян има 
действащ договор за безвъзмездна финансова помощ за 9 600 000 лв. и за разлика от 
Община Смолян, Община Бургас, Столична, Монтана, да не изброявам другите, 7 

общини сме вече, работят, имат възложени дейности и са малко по-напред от нас, 
заради това, че рано си гласуваха аванси, процедури и т. н. След появилите се 
писания от който и да е, аз съм провел разговор с председателката на Комисията по 

околна среда в Парламента – г-жа Василева, с шефката на Управляващия орган – г-жа 
Калчева. Това дело може би, има такова дело, но това дело е спряно и може би след 6 

месеца ще има някакво произнасяне. Те ме увериха, че не касае по никакъв начин 

подписаните 7 договора. Мисля, че сме достатъчно сериозни хора, при подписан 

договор с програма и другите изпълняват и възлагат, ние тука в началото на декември 

ще кажа, да си говорим да почваме или да не почваме. Простете ми това отклонение. 
По отношение на аванса. В договора е записано ясно. Авансово плащане може да се 
поиска веднъж, не два пъти, три пъти, не пет пъти. В рамките до 10 %. Логично е да 
поискаме размера, в някои програми, отварям скоба, допускат до 20 %, 30 %, да 
поискаме 10 %. Като за първи етап може да се използват и да се отпуснат средства в 
рамките на 10 % от тези 10 или по друг начин казано – на 1 %. Тоест ние сега искаме 
960 000 лв., колкото са точно хиляди. За първи етап ще може да използваме 96 000 лв. 
След като приключим първи етап и ни подпишат споразумение и ни одобрят всички 

тези анализи, ще може да използваме останалите пари. Така че ние реално, такива са 
условията на програмата, ще получим 96 000 лв., но сега е моментът да поискаме. Не 
може да ги поискаме по-нататък. Това са правилата и е разписано в договора за БФП. 

Тука, ако позволите още 30 секунди, много от общините предвидиха суми от 
порядъка на 400-500 хиляди външно управление за тази програма. Ние сметнахме, че 
тези пари трябва да ги запазим – една голяма част от тях разбира се, за да стигнат до 

повече хора средствата за смяна на горивната база и отоплението ще бъде вътрешно и 

ще струва по-малко пари на Общината и ще си го управляват хора от Общинска 
администрация и външни, които са обаче от града. И другото нещо, което трябва да 
кажа. Все пак трябва да разберем, че тука става дума за подобряване качеството на 
атмосферния въздух. Хората от МОСВ искат да се направи една карта, пък да се 
установи къде е замърсен повече, къде по-малко. Пък да се установи в кой квартал са 
повече на въглища, кой на дърва, къде са на ток и ред други продукти. Освен това 
само да сменим старата печка с нов котел, ред други неща, които касаят подобряване 
качеството на атмосферния въздух и това са преки следствия от насоки дадени и от 
Европейската комисия, и от Световната банка, която консултира Оперативна 
програма „Околна среда“. Така че дайте да излезем малко от боричкане и от 
тесногръдие. Общините вече работят и да дадем старт на тази програма. Виждам, че 
има дори граждани, които си говорихме, искат да се изкажат в тази връзка. Да не се 



Протокол № 03/28.11.2019 г.  

  

34 

 

излагаме най-малко пред Оперативната програма с три месеца едни въпроси, на които 
хората отдавна вече са си отговорили и работят. Благодаря! 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Благодаря, г-н Захариев. Други въпроси, колеги, имате ли? 

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

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Поименно гласуване. 
 

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    – „въздържала се“ 

7. Денислав Костов    – „за“ 

8. Димитър Ангелов    – „за“ 

9. Димитър Кръстанов   – „въздържал се“ 

10. Екатерина Гаджева   – „за“ 

11. Иван Френкев    – „въздържал се“ 

12. Иван Гавазов    – „въздържал се“  

13. Илия Томов     – „за“ 

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

17. Мария Семерджиева    – „за“ 

18. Милен Журналов   – „за“ 

19. Минчо Симов    – „въздържал се“ 

20. Петър Мирчев     – „за“ 

21. Петър Янев     – „за“ 

22. Рабие Кьосева     – „въздържала се“ 

23. Салих Аршински   – отсъства 
24. Сийка Йочева    – „въздържала се“ 

25. Софка Иванова    – „за“ 

26. Стефан Сабрутев    – „въздържал се“ 

27. Стоян Иванов     – „за“ 

28. Тодор Митов    – „за“ 

29. Филип Топов    – „против“ 

 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Моля, обявете резултата. 
(Мариана Иванова: 17 „за“, 1 „против“ и 8 „въздържали се“) 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: 17 „за“, 1 „против“ и 8 „въздържали се“.  

 

    Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на МАРИАНА 

ЦЕКОВА – Зам. Кмет на Община Смолян, на основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и чл. 27, ал. 

5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, 
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Р Е Ш И : 
        

Упълномощава Кмета на Община Смолян за издаване на Запис на заповед за 
обезпечение на авансовото плащане в размер на 960 431,79 лв. (деветстотин и 

шестдесет хиляди четиристотин тридесет и един лев и седемдесет и девет стотинки), 

представляващи 10% (десет на сто) от предоставената от УО на ОПОС 2014 – 2020 г., 
ДБФП  № BG16M1OP002-5.003-0004-C01, проект № BG16M1OP002-5.003-0004 

„Мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух в Община Смолян“, 

финансиран по приоритетна ос 5 „Подобряване качеството на атмосферния въздух“, 

процедура за предоставяне на безвъзмездна помощ № BG16M1OP002-5.003 „Мерки 

за подобряване качеството на атмосферния въздух“ на Оперативна програма „Околна 
среда 2014 - 2020 г.“. 

 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Да, г-н Топов. Отрицателен вот. 
ФИЛИП ТОПОВ: Уважаеми колеги, мислех да не вземам отношение по тази точка, но 

след просторното обяснение от г-н Захариев, реших да гласувам „против“. Не е 
емоционално. Гласувам „против“ уважаеми съграждани, защото в предизборната 
кампания без да се връщаме назад, гледаме само напред, този път обещавам да бъда 
много позитивен, но в предизборната кампания, моя милост заедно с още други 

колеги, бяхме изтипосани на една кафява листовка, където беше записано, че сме 
спрели тези проекти. Лично г-н Мелемов с цялото ми уважение към мен, заяви тогава 
и излъга хората, че сме спрели този проект. Виждате в момента, нито е спрян, нито 

дето се казва има някакъв проблем. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Само е забавен. 

ФИЛИП ТОПОВ: Затова гласувах „против“. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Благодаря, г-н Топов. Преминаваме към точка 9 от дневния 
ред. 

 
 

ПО ДЕВЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Приемане на Годишния отчет за 2018 

г. по изпълнение на Програмата за намаляване на замърсяването с фини 

прахови частици /ФПЧ10/ и Плана за действие към нея за периода 2015-2020 г. 

   ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Приемане на Годишен отчет за 2018 година по изпълнение на 
Програма за намаляване замърсяването с фини прахови частици и Плана за действие 
към нея за период 2015-2020 г. Давам думата на г-н Николай Мелемов. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Няма какво да добавя, г-жо Аръчкова. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Благодаря, г-н Мелемов. Колеги, имате думата за разисквания 
и изказвания. Да, г-н Френкев. 
ИВАН ФРЕНКЕВ: Уважаема г-жо председател, уважаеми г-н кмет! Аз имам следният 
въпрос. В отчета, който ни е представен обхватът е 2017-2019 г., в същото време е 
представен отчет за 2018 година. Там, където се пишат дейностите, които са 
изпълнени пише „обхват 2017-2018 г.“. Всъщност за 2018-та кои дейности са 
изпълнени? В този отчет не става ясно. И другият въпрос е, според Плана за 
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управление на фините частици 2016-2020 г. ние трябва, в смисъл догодина трябва да 
сме вече в рамки, които надявам се с този проект, който беше гласуван в предишната 
точка и изпълнението му, да слезнем още по-надолу в нормите и наистина да бъдем 

едно хубаво място за живеене. Тук въпросът ми е следният. Там има зададени 

дейности, които не е ясно кога са изпълнени – 2018-та, 2019-та, колко пъти са 
изпълнени. Миенето на улиците – там се споменава, че с приоритет са основните 
пътни артерии и зимното поддържане става със специални химикали, но в останалата 
част от града има не по-малко натоварени улици, които се опесъчават. И точно в тези 

квартали и в тези улици нивото на чистота на въздуха е просто много, много лошо. 

Може ли да ми кажете всъщност за 2018 г., след като приемаме отчет за 2018-та, 
какво е направено? А не за 2019-та, защото една част от нещата в този отчет са 
извършени през 2019-та или се изпълняват, както пише там – 2019-та, в момента. 
Благодаря! 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Благодаря, г-н Френкев! 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Програмата за намаляване замърсяването и плана към нея е 
наистина за период 2015-2020, но всяка година трябва да се дава отчет. Това е отчетът 
за 2018-та. Това за опесъчаването на улиците, естествено имаме го предвид и се 
надяваме, че тази година може би главната улица ще бъде с химикали, но всичко и 

единствено опира само до средства. Естествено, че трябва да се вземат мерки, но тези 

мерки трябва да са обезпечени и финансово. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Да, г-н Френкев, реплика. 
ИВАН ФРЕНКЕВ: Благодаря за обяснението! Да, наясно сме, че трябва да се 
представя отчет за всяка година. Мисълта ми е, защо в този отчет, който е за 2018-та 
година, обхватът му е 2017-2019-та? Всъщност от този отчет не става ясно кои от тези 

дейности са изпълнени 2019-та година, кои са изпълнени 2017-та година, кои са 
изпълнени 2018-та година. Целта на всеки един от тези отчети е всъщност да се види 

след всяка от тези мерки, които са предвидени в Програмата за намаляване на фините 
частици във въздуха 2016-2020 година, кои от тях работят, защото веднъж е 
актуализиран, за да бъде с по-добро изпълнение, с по-добри мерки. Така че 
предполагам, както би трябвало да бъде, след всеки един такъв доклад да се направи и 

да се види всъщност кое работи както трябва и кое не работи. Но при положение, че 
това е за 2018-та, а не се вижда какво реално е 2018-та свършено и 2017-та, а една 
част е 2019-та година, ние как ще оценяваме мерките и този план как да бъде 
изпълнен? Благодаря! 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Благодаря, г-н Френкев. Други изказвания? Да, г-н Топов. 
ФИЛИП ТОПОВ: За последен път вземам думата. Повече няма да се изказвам, обаче 
няма как да не реагирам по отношение на обстоятелствената част на тази докладна 
записка. И на конкретно ред втори-трети. „Поради липса на кворум на заседанието, 

състояло се на 28.03., същата не е приета, въз основа на което внасям за ново 

разглеждане.“ Значи когато едно решение се приеме, то е вече със силата на влязъл 
някакъв акт, наш акт. При ново прегласуване, за всички присъстващи в залата е ясно, 

че трябва един проблем, един казус да се преразгледа, трябва да са настъпили някакви 

допълнителни факти и обстоятелства. В конкретният случай не е посочено нещо 
различно. За мен лично този отчет, ние тогава не го приехме не поради липса на 
кворум, защото кворум имаше, но поради това, че то е чисто формален този отчет. По 

никакъв начин от този отчет не се отчита как е изпълнена поне до момента 
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Програмата за намаляване замърсяването на фини прахови частици, като забележете, 
периодът е от 2015-та до 2020-та Тоест за тези три години, прав е колегата, ние трябва 
да знаем все пак по тази програма, с петгодишен период, какво е изпълнено по този 

план, какво се планира и какво се изпълнява. И най-накрая завършвам, каква е целта 
от изпълнението, от приемането на този план и на годишните програми? Няма 
посочване до каква степен тази заложена цел и в Програмата за петгодишен период и 

Плана за действие, е постигната. Тогава ни беше казано, че този отчет, извинявайте, е 
чисто формална работа, извинявайте за израза. Дали ще го приемем или няма да го 

приемем, вече дето се казва не е толкова важно. За в бъдеще ще моля, когато се 
прегласуват за пореден път докладни записки, да се обяснява какви нови 

обстоятелства са настъпили, за да искате прегласуване на вече влезнали в сила 
решения. Благодаря ви! 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Само искам да добавя какъв е ефекта. Има таблица – 

средногодишна стойност на фините прахови частици през годините, от където ясно се 
вижда, че всяка година имаме подобрение. Така че това е ефектът от всичките мерки 

и няма как да не се види, че 2014-та сме имали 119 регистрирани превишения, а 2018-

та – 58.  

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Благодаря, г-н Мелемов. Други изказвания, колеги? Не 
виждам. Който е съгласен да прекратим разискванията, моля да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 26, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0.  

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: С 26 „за“, прекратихме разискванията. Явно гласуване, колеги. 

Моля, който е съгласен, да гласува с приемането на Годишен отчет за 2018-та година 
по изпълнението на Програмата за намаляване замърсяването с фини прахови частици 

и Плана за действие към нея за периода 2015-2020 г. Който е съгласен, моля да 
гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 17, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 6.  

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Със 17 „за“, 6 „въздържали се“ и без „против“, се приема 
Годишният отчет за 2018 година по точка 9. 

 

             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 т. 24 и ал. 2 от 
ЗМСМА и чл. 79,  ал. 5 от Закона за опазване на околната среда, 
 

Р Е Ш И : 

        

          Приема Годишния отчет за 2018 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 ДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Възобновяване членството в 

Общинска мрежа за енергийна ефективност (ОМЕЕ) ЕкоЕнергия. 

  ДОКЛАДВА: инж. Мариана Цекова – Зам.-кмет на Община Смолян 

 

 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Преминаваме към точка 10 от дневния ред. Давам думата на 
инж. Мариана Цекова. 
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МАРИАНА ЦЕКОВА: Благодаря ви! Става въпрос за нашето членство в Общинската 
енергийна мрежа за енергийна ефективност. Моля за вашата санкция да продължим 

това си членство. Благодаря! 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Имате думата, колеги, за разисквания, за изказвания, който 

желае. Има ли желаещи, колеги? Ако няма желаещи, който е съгласен да прекратим 

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

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: С 26 „за“, без „против“ и „въздържали се“, прекратихме 
разискванията. Поименно гласуване, колеги.  

 

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    – „за“ 

7. Денислав Костов    – „за“ 

8. Димитър Ангелов    – „за“ 

9. Димитър Кръстанов   – „за“ 

10. Екатерина Гаджева   – „за“ 

11. Иван Френкев    – „за“ 

12. Иван Гавазов    – „за“  

13. Илия Томов     – „за“ 

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

17. Мария Семерджиева    – „за“ 

18. Милен Журналов   – „за“ 

19. Минчо Симов    – „за“ 

20. Петър Мирчев     – „за“ 

21. Петър Янев     – „за“ 

22. Рабие Кьосева     – „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: 26 „за“, без „против“ и „въздържали се“) 
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ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: С 26 „за“, без „против“ и „въздържали се“, приехме 
възобновяването на членството в Общинската мрежа за енергийна ефективност „Еко 

Енергия“. 

 

               Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на МАРИАНА 

ЦЕКОВА – Зам. Кмет на Община Смолян, на основание  чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от 
Закона за местното самоуправление и местната администрация, 
 

Р Е Ш И : 

        

1.  Дава съгласие за подновяване на членството на община Смолян в 
Общинската мрежа за енергийна ефективност ЕкоЕнергия. 

2. Дава съгласие за плащане на годишен членски внос към ЕкоЕнергия в 
размер на база брой население на общината: по една стотинка (0,01 лв.) на постоянен 

жител на общината според данните на Националния статистически институт за 
последната календарна година. 

3. Упълномощава Кмета на Община Смолян да заплаща годишен членски 

внос, съгласно условията, описани в т.2 от настоящото решение. 
  

 

ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Срока на валидност на 

разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници, определяне 

броя на таксиметровите автомобили, обслужващи Община Смолян, броя на 

местостоянки и броя на престояващите в тях автомобили съгласно влезлите в 

сила промени на чл.24а на Закона за автомобилните превози и определяне на 

максимални и минимални  цени за таксиметров превоз на пътници.   

  ДОКЛАДВА: инж. Мариана Цекова – Зам.-кмет на Община Смолян 

 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Преминаваме към точка 11 от дневния ред. Имате думата, г-
жо Цекова. 
МАРИАНА ЦЕКОВА: Благодаря ви! Знаете, че ежегодно всяка година ние приемаме 
срока за валидност на разрешението за извършване на таксиметрови превози на 
пътници, определяме бройката на таксиметровите автомобили, които трябва да 
извършат тази услуга, съответно местостоянката, минимални и максимални цени, 

които ще возят съответно тези автомобили и мисля, че повече няма какво да добавя. 
Предложила съм го на вашето внимание, очаквам вашата санкция. Благодаря!  
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Имате думата за изказване, колеги. Да, г-н Стоян Иванов. 
СТОЯН ИВАНОВ: Уважаема г-жо председател, уважаема г-жо кмет! Комисията по 

бюджет и финанси подкрепи настоящата докладна. Колегите от БСП се „въздържаха“ 

и „против“ по отношение на цените. Иначе в общи линии комисията подкрепи 

местостоянката, стикерите и цените. По моето скромно мнение, няма никакви 

основания да има корекция надолу на така направените предложения. В смисъл, че 
нито горивата са поевтинели, нито инфлацията е отрицателна. Имаме растеж на 
доходите, така че според мен така направеното предложение в ценовия му вид – 1,20 

лв. дневна тарифа за Смолян максимално – 0,40 лв. минимална; 1,30 лв. нощна тарифа 
за Смолян – 0,50 лв. минимална; 3 лв. дневна тарифа за Пампорово – 1,50 минимална; 
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и 3,50 нощна – 1,70 лв. минимална, е така доста добре съобразено и обосновано. Още 
повече, то е проверено и във времето. Цяла година се работеше по тези цени, няма 
някакви сериозни брожения. Ако има някакви популистки предложения, те според 

мен няма да издържат на мнозинството в този Общински съвет. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Благодаря, г-н Иванов. Други изказвания имате ли? Да, г-н 

Кюлхански. 

ВАЛЕНТИН КЮЛХАНСКИ: Мисля, че е изпуснато по точка 6 – бул. „България“ № 6 

няма места. Колко броя са местата? 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: На бул. „България“ № 6 не са написани колко броя са местата, 
точка 6. 

ВАЛЕНТИН КЮЛХАНСКИ: Да се посочат. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Други въпроси и изказвания, колеги, имате ли? Да, г-н 

Кръстанов. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви, г-жо председател! Уважаема инж. Цекова, 
уважаеми колеги! За колегите, които сега са избрани в този мандат на Общинския 
съвет, по време на заседанието на някои от комисиите не е била налице пълна яснота 
по отношение на това как са формирани тези цени и с конкретният акцент, че това са 
пределни цени в две зони. Този въпрос ние решихме и в предходния мандат, още 
миналата година и искам да уверя всички присъстващи, че те наистина действат една 
година и по този начин стабилизират пазара на таксиметрови услуги в общината. Още 
повече, от моите сондажи, срещи и така къде случайни, къде преднамерени с колегите 
от таксиметровия бранш, там няма напрежение по отношение на цените и 

организацията на този превоз. Още повече, че ние се съобразихме преди време, преди 

година и нещо и включихме във втора зона и курорта Пампорово. Разбира се, там има 
административно устройствени и други неща, които в бъдеще могат да бъдат 
построени по-добре. Но така или иначе аз мисля, че няма основание и днес ще 
подкрепим категорично един такъв проект за решение. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Благодаря, г-н Кръстанов! Други изказвания? 

МАРИАНА ЦЕКОВА: Извинете. Благодаря ви, г-н Кюлхански! Наистина е изпусната 
бройката, 5 броя са там. Много ви благодаря! Нека да бъде записано, приемам вашата 
забележка.  
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Благодаря, г-жо Цекова. Други въпроси имате ли? Изказвания, 
колеги? Не виждам. Предлагам да прекратим разискванията. Който е съгласен да 
прекратим разискванията по точка 11, моля да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 26, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0.  

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Прекратихме разискванията с 26 „за“, без „против“ и 

„въздържали се“. Само искам да допълня, че към решението се приема от вносителя 
да бъде нанесена корекцията в т. 6 – бул. „България“ № 6 да бъдат допълнени 5 места 
и стикерът е определен… 

(Димитър Кръстанов, от място: Стикер № 1 беше определен.) 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Стикер № 1 е определен, който тука не е фиксиран. Да бъде 
допълнен в решението, което е прието от вносителя. Моля за вашето гласуване. 
 

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

 

1. Ангел Безергянов   – „за“  
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2. Божидар Шуманов   – „за“  

3. Валентин Кюлхански   – „за“ 

4. Венера Аръчкова    – „за“ 

5. Вижданка Младенова   – „за“ 

6. Виолета Бояджиева    – „за“ 

7. Денислав Костов    – „за“ 

8. Димитър Ангелов    – „за“ 

9. Димитър Кръстанов   – „за“ 

10. Екатерина Гаджева   – „за“ 

11. Иван Френкев    – „за“ 

12. Иван Гавазов    – „за“  

13. Илия Томов     – „за“ 

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

17. Мария Семерджиева    – „за“ 

18. Милен Журналов   – „за“ 

19. Минчо Симов    – „за“ 

20. Петър Мирчев     – „за“ 

21. Петър Янев     – „за“ 

22. Рабие Кьосева     – „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: 26 „за“, без „против“ и „въздържали се“) 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: С 26 „за“, без „против“ и „въздържали се“, се прие решението 

за срока на валидност на разрешението за извършване на таксиметров превоз на 
пътници, определяне на броя на таксиметровите автомобили, обслужващи Община 
Смолян, броя на местостоянките и броя на престояващите в тях автомобили, съгласно 

влезлите в сила промени на чл. 24а от Закона за автомобилните превози и 

определянето на максимални и минимални цени за таксиметровия превоз на пътници 

на територията на Община Смолян. 

 

      Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на МАРИАНА 

ЦЕКОВА – Зам. Кмет на Община Смолян, на основание чл. 21, ал.1, т.23 и ал.2и чл. 27 

ал.3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.24а от 
Закона за автомобилните превози 

 

Р Е Ш И : 
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       І.Определя брой на таксиметровите автомобили работещи на територията на 
Община Смолян за 2020год. – 150 ( Сто и петдесет броя ).  
       ІІ.Определя 13 бр. (тринадесет  броя)  таксиметрови стоянки на територията на 
община Смолян и брой автомобили в тях както следва: 

1. Бул. «България»  между № 85 и №83 пред северния вход на автогара 
Смолян – 10 места. 

2. Бул. «България» №53 северно от Търговски комплекс 
« Дружба» - 12 места. 
3. Бул. «България» между №5 А и №7 западно от църква «Св. Висарион 

Смоленски»  - 8 места. 
4. Бул. «България» №3 северно в джоб на улично платно пред хотел «Смолян» 

- 5 броя. 
5. Бул. «България» №10 до  №12 , южно локално платно – 10 места. 
6. Бул. «България» №6 – 5 места. 
7. Ул. „Родопи” от № 57 до № 59, в кв. Райково , срещу входа на супермаркет 

„Кондор” – 7 броя места. 
8. Ул. „Родопи” от № 99 до № 101 до хлебозавода – 5 броя места. 
9. Ул.”Коста Аврамиков” северно от №33 до №39 до спирка „Бункера” – 5 

броя. 
10. Ул. „Рожен” №5 северно пред печатница „Кайнадина” – 5 броя места. 
11. Кръстовище на ул. „К. Маджаров”с ул. „Тракия „ул. „Стою Шишков”, ул. 

„В. Райдовски” при мадански мост – 5 броя. 
12. Разширение на автобусна спирка под хижа „Студенец” – к.к. Пампорово – 5 

броя места. 
13. Улично платно до хотел „Маркони”, к.к. Пампорово – 12места. 

       ІІІ. Във връзка със спазването на изискванията на чл. 21,ал.1 т. 8  от Наредба №34 

от 1999г. за таксиметров превоз на пътници, утвърждава изискването всеки 

автомобил да има на видно място холограма и стикер,  на която да се вписва пореден 

номер на регистрацията в общината и утвърждава определения образец. 

       ІV.Определя срок на валидност на разрешенията  за таксиметров превоз на 
пътници по чл. 24а, ал.3 от Закона за автомобилните превози  разрешението се издава 
за срока посочен от превозвача в заявлението, но не по късно от календарната година 
, за която се иска разрешението. 

        V. Определя максимални цени за извършване на таксиметров превоз на пътници 

за един километър пробег: 
• Дневна тарифа – 1.20 лв. на територията на община Смолян 

• Нощна тарифа – 1.30 лв.на територията на община Смолян 

• Дневна тарифа –  3.00лв. на територията на к.к Пампорово 

• Нощна тарифа –3.50лв. на  територията к.к Пампорово 

        VІ.Определя минимални цени за извършване на таксиметров превоз на пътници 

за един километър пробег: 
•  Дневна тарифа – 0.40 лв. 



Протокол № 03/28.11.2019 г.  

  

43 

 

•  Нощна тарифа – 0.50 лв. 
• Дневна тарифа – 1.50лв. на територията на к.к Пампорово 

• Нощна тарифа –1.70 лв. на  територията к.к Пампорово 

  VII. Избира  вариант № 1 за холограма и стикер. 

       VІІІ. Възлага на Кмета на Община Смолян изпълнението на горе взетите 
решения. 
 

ПО ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Отдаване под наем на 

помещения за офис в сграда с идентификатор 67653.934.226.5, находяща се в 

имот с идентификатор 67653.934.226 по кадастралната карта на гр. Смолян, 

образуващ УПИ I – Младежки дом, кв. 9 по ПУП на гр. Смолян по реда на чл. 14, 

ал. 1 от Закона за общинската собственост чрез публичен търг с тайно 

наддаване. 

  ДОКЛАДВА: инж. Мариана Цекова – Зам.-кмет на Община Смолян 
 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Преминаваме към точка 12 от дневния ред. Давам думата на г-
жа инж. Мариана Цекова. 
МАРИАНА ЦЕКОВА: Благодаря ви! Тук вече се касае за Закона за общинската 
собственост, за отдаване под наем на помещение за офис в сградата на Младежкия 
дом. Става въпрос за „Магазинчето за желания“, както бяхме свикнали всички да го 
наричаме. Моля за вашата санкция. Благодаря! 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Имате думата, колеги, за изказвания и разисквания по точка 
12. Има ли желаещи да се изкажат по точка 12, колеги? Не виждам. Предлагам да 
прекратим разискванията. Който е съгласен да прекратим разискванията по точка 12, 

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

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: С 25 „за“, без „против“ и „въздържали се“, прекратихме 
разискванията. Моля да гласуваме, колеги, решението по точка 12. 

 

Поименно гласуване на проекта за решение по т. 12 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    – „за“ 

7. Денислав Костов    – „за“ 

8. Димитър Ангелов    – „за“ 

9. Димитър Кръстанов   – „за“ 

10. Екатерина Гаджева   – „за“ 

11. Иван Френкев    – „за“ 

12. Иван Гавазов    – „за“  

13. Илия Томов     – „за“ 

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

17. Мария Семерджиева    – „за“ 

18. Милен Журналов   – „за“ 

19. Минчо Симов    – „за“ 

20. Петър Мирчев     – „за“ 

21. Петър Янев     – „за“ 

22. Рабие Кьосева     – „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: 26 „за“, без „против“ и „въздържали се“) 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: С 26 „за“, без „против“ и „въздържали се“, приехме решението 
за отдаване под наем на помещение за офис в сграда с идентификатор, находящ се в 
имот по кадастрална карта на Смолян, образуващ УПИ I – Младежки дом, в гр. 

Смолян, по реда на чл. 14, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чрез публичен 

търг с тайно наддаване. 
 

    Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на МАРИАНА 

ЦЕКОВА – Зам. Кмет на Община Смолян, на основание основание  чл.14 ал.1, ал.2 и 

ал.3 от Закона за общинската собственост, чл.26 ал.1 и  ал.2 от Наредбата за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество  и чл. 21, ал.1 т. 8 и 

ал.2 и чл. 27 ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация  
 

Р Е Ш И : 

     І. Дава съгласие Кмета на Община Смолян да отдаде под наем, помещение № 

1 за офис с площ 18 кв.м.и обслужващо помещение № 2 с площ 9 кв.м,  находащи се в 
сграда с идентификатор 67653.934.226.5 по кадастрална карта на гр. Смолян,  

разположена в поземлен имот с идентификатор 67653.934.226, образуващ УПИ І-
Младежки дом, кв. 9 по ПУП на гр. Смолян –ц.ч.,  актуван с Акт за частна общинска 
собственост №1837/26.05.2015г., вписан в службата по вписвания под № 181, том ІІІ, 
н.д.467 от 2015 г., вх.№ 1200/29.05.2015 г., парт.№ 30535/ 14864,  чрез публичен търг с 
тайно наддаване по цени определени в Наредба за определянето и администрирането 
на местните такси и цени на услуги в община Смолян, Приложение № 2  Раздел XII- 

Тарифа за определяне на месечния наем за един квадратен метър при отдаване под 

наем на общински имоти. (т.3.4. Административен офис за фирма със стопанска 

дейност - 4,50  лв. за кв.м.  и т.3.11 обслужващи площи – 1,70 лв. за кв.м.). 

   ІІ. Възлага на кмета на Община Смолян или упълномощено от него лице да 
извърши всички необходими процедури по подготовката и провеждането на 
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публичния търг с тайно наддаване, да утвърди спечелилия участник и да подпише 
договор за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години.  

 

ПО ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Отдаване под наем на имоти 

общинска собственост по реда на Закона за общинската собственост. 

  ДОКЛАДВА: инж. Мариана Цекова – Зам.-кмет на Община Смолян 

 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Преминаваме колеги, към точка 13 от дневния ред. Давам 

думата на г-жа инж. Мариана Цекова. 
МАРИАНА ЦЕКОВА: Благодаря ви! Отново е за отдаване под наем. Това касае за 
части от общинска собственост, поставяне на вендинг машини. Благодаря!  
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Имате думата, колеги, за разисквания и изказвания по точка 
13 от дневния ред. Има ли желаещи да се изкажат, колеги? Не виждам. Който е 
съгласен да прекратим разискванията, моля да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 26, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0.  

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: С 26 „за“, без „против“ и „въздържали се“, прекратихме 
разискванията. Моля за гласуване относно точка 13 – отдаване под наем на имоти 

общинска собственост по реда на Закона за общинската собственост. 
 

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    – „за“ 

7. Денислав Костов    – „за“ 

8. Димитър Ангелов    – „за“ 

9. Димитър Кръстанов   – „за“ 

10. Екатерина Гаджева   – „за“ 

11. Иван Френкев    – „за“ 

12. Иван Гавазов    – „за“  

13. Илия Томов     – „за“ 

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

17. Мария Семерджиева    – „за“ 

18. Милен Журналов   – „за“ 

19. Минчо Симов    – „за“ 

20. Петър Мирчев     – „за“ 

21. Петър Янев     – „за“ 

22. Рабие Кьосева     – „за“ 

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

25. Софка Иванова    – „за“ 
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26. Стефан Сабрутев    – „за“ 

27. Стоян Иванов     – „за“ 

28. Тодор Митов    – „за“ 

29. Филип Топов    – „за“ 

 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Моля, обявете резултата. 
(Мариана Иванова: 26 „за“, без „против“ и „въздържали се“) 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: С 26 „за“, без „против“ и „въздържали се“, приехме точка 13 – 

отдаване под наем на имоти общинска собственост по реда на Закона за общинската 
собственост. 
 

             Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на МАРИАНА 

ЦЕКОВА – Зам. Кмет на Община Смолян, на основание  чл.14, ал. 7 от Закона за 
общинската собственост,  чл.27 ал.5, чл. 21, ал.1 т. 8  и ал. 2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация   
 

Р Е Ш И : 

 

І. Дава съгласие Кмета на Община Смолян да отдаде под наем чрез 
публичен търг с тайно наддаване по тарифа определена в    Приложение №2 на 
Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на 
услуги в община Смолян, Раздел XII- Тарифа за определяне на месечния наем 

за един квадратен метър при отдаване под наем на общински имоти, както 

следва: 
1. Част от общински имот - с площ от 2 кв.м. за поставяне на вендинг 

автомат за фреш, ситуиран на северен вход в административната сграда на 
Община Смолян с идентификатор  67653.918.43.12,  разположена в п.и. с 
идентификатор 67653.918.43 с адрес: гр.Смолян,  бул. „България” № 12, УПИ І, 
кв. 6 по ПУП на гр. Смолян – Ц.Ч. актувана с Акт за общинска собственост № 

430/15.01.2001 год. вписан в Службата по вписвания –Смолян под № 154, том І, 
н.д. 179,вх.регистър 285 от 15.03.2004 г. (т.3.13. Вендинг машини -4,80  за кв.м.) 

2.Част от общински имот с площ от 2 кв.м. за поставяне на вендинг 
машина за топли напитки, ситуирана  в лявата част на централен вход в сграда 
с идентификатор 67653.918.17.6, Регионален исторически музей „ Стою 

Шишков„ Смолян, актувана с Акт за публична общинска собственост № 

645/03.04.2003 год.,вписан в службата по вписвания с № 47,том III н.д.1655 с 
вх.рег.2196/08.11.2007 г. (т.3.13. Вендинг машини -4,80  за кв.м.) 

   

  ІІ. Упълномощава кмета на община Смолян да проведе публични 

търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на горецитираните обекти и да 
сключи договори за наем със срок  до 5 години. 
 
 

ПО ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Предоставяне на сграда с 

идентификатор 67653.921.182.6 – публична общинска собственост за 
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безвъзмездно управление за нуждите на Профилирана природоматематическа 

гимназия „Васил Левски“, гр. Смолян по реда на Закона за общинската 

собственост. 

  ДОКЛАДВА: инж. Мариана Цекова – Зам.-кмет на Община Смолян 

 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Преминаваме към точка 14 от дневния ред. Давам думата на г-
жа инж. Мариана Цекова. 
МАРИАНА ЦЕКОВА: Благодаря ви! Става въпрос отново за предоставяне на сграда 
публична общинска собственост по реда на чл. 12, ал. 3 от Закона за общинската 
собственост и касае новопостроената сграда към Природоматематическата гимназия. 
Благодаря! 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Имате думата, колеги, за изказвания и разисквания по точка 
14. Има ли изказващи се, колеги? Не виждам. Моля, който е съгласен да прекратим 

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

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: С 26 „за“, без „против“ и „въздържали се“, прекратихме 
разискванията. Поименно гласуване. 
 

Поименно гласуване на проекта за решение по т. 14 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    – „за“ 

7. Денислав Костов    – „за“ 

8. Димитър Ангелов    – „за“ 

9. Димитър Кръстанов   – „за“ 

10. Екатерина Гаджева   – „за“ 

11. Иван Френкев    – „за“ 

12. Иван Гавазов    – „за“  

13. Илия Томов     – „за“ 

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

17. Мария Семерджиева    – „за“ 

18. Милен Журналов   – „за“ 

19. Минчо Симов    – „за“ 

20. Петър Мирчев     – „за“ 

21. Петър Янев     – „за“ 

22. Рабие Кьосева     – „за“ 

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

25. Софка Иванова    – „за“ 

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

28. Тодор Митов    – „за“ 

29. Филип Топов    – „за“ 

 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Моля, обявете резултата. 
(Мариана Иванова: 26 „за“, без „против“ и „въздържали се“) 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: С 26 „за“, без „против“ и „въздържали се“, приехме решението 
за предоставяне на сградата публична общинска собственост за безвъзмездно 

управление за нуждите на Профилирана природоматематическа гимназия „Васил 
Левски“ гр. Смолян, по реда на Закона за общинската собственост. 
 

            Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на МАРИАНА 

ЦЕКОВА – Зам. Кмет на Община Смолян, на основание чл.21, ал.1, т.8  и чл. 27, ал. 5 

от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 12, ал. 3 от 
Закона за общинската собственост, чл. 20, ал.1 от Наредба за реда за придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество,   

 

Р Е Ш И : 

 

I. Предоставя за безвъзмездно управление - сграда за учебни 

дейности с идентификатор 67653.921.182.6 (шест седем шест пет три точка 
девет двe едно точка едно осем двe точка шест) със ЗП 1002.00 /хиляда и два / 
кв.м. предназначение: Сграда за образование (физкултурен салон на природо-

математическа гимназия "Васил Левски" - гр. Смолян"; Конструкция - масивна 
- стоманобетон ; Етажност - 1 етаж; Година на построяване - 2019 г., актуван с 
акт за публична общинска собственост 1229/08.11.2019 год., вписан в ЗС/ПВ 

под № 167, том VII, дело 804/2019 на Профилирана природо-математическа 
гимназия „Васил Левски“, гр. Смолян с ЕИК 000608351. 
 

ПО ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Изкупуване на поземлен имот 

№ 472, кв. 6в по плана на с. Полковник Серафимово, общ. Смолян на основание 

чл. 199 от ЗУТ във връзка с чл. 33 от ЗС. 

  ДОКЛАДВА: инж. Мариана Цекова – Зам.-кмет на Община Смолян 

 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Преминаваме към точка 15 от дневния ред, колеги. Давам 

думата на г-жа инж. Мариана Цекова. 
МАРИАНА ЦЕКОВА: Благодаря ви! Касае се за изкупуване на имот № 472, в кв. 6в 
по плана на с. Полковник Серафимово, като предложение за решение ние ви даваме 
да откажем да бъде изкупен този имот. Благодаря! 
(Ангел Безергянов, от място: Процедура.) 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Да, г-н Безергянов. 
АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Уважаема г-жо Цекова, уважаема г-жо председател на 
Общинския съвет, колеги съветници! Имам конкретно предложение – т. 15, 16, 17 и 

18 да ги разискваме заедно и да ги изведем с отделни решения, с цел процесуална 
бързина и коректност, за да може все пак, всеки има други ангажименти, да се 
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опитаме малко по-бързо да си свършим работата, въпреки това качествено. 

Благодаря! 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Благодаря, г-н Безергянов! Да, г-н Кръстанов. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Процедура отново. Мисля, че ще бъде още по-прецизно, 

ако добавим и израза „като гласуването за четири точки се отнася за всяка точка 
поотделно“. Така, както сме го правили в по-предишен мандат. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Благодаря, г-н Кръстанов. Други предложения има ли? 

Подлагам на гласуване предложението т. 15, т. 16, т. 17 и 18 да бъдат гласувани, като 

за всяко от решенията да бъде приложено гласуването и изведено поединично. Който 

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

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: С 25 „за“, без „против“ и „въздържали се“, прекратихме 
разискванията и приехме нашето решение да гласуваме точки 15, 16, 17 и 18 заедно, 

като се изведе поотделно за всяка решение. Който е съгласен, моля да гласува. 
 

Поименно гласуване на проекта за решение по точки 15, 16, 17 и 18 от дневния 

ред: 

 

1. Ангел Безергянов   – „за“  

2. Божидар Шуманов   – „за“  

3. Валентин Кюлхански   – „за“ 

 

(Иван Гавазов, от място: Нали трябва първо да се докладват, тогава да ги 

гласуваме?) 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Моля? 

(Иван Гавазов, от място: Докладващият да каже и по трите точки, тогава да 

гласуваме.) 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Да. Благодаря, г-н Гавазов! Г-жо Цекова, да докладвате точки 

16, 17 и 18, за да направим разисквания и по тях трите. 
 

ПО 16, 17 и 18 ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД. 

  ДОКЛАДВА: инж. Мариана Цекова – зам.-кмет на Община Смолян 

 

МАРИАНА ЦЕКОВА: Значи така, както беше по точка 15, в точка 16 се касае за друг 
поземлен имот, урегулиран съответно, № 221 в кв. 24 на село Полковник Серафимово. 

Отново е с отказ за изкупуване. Следващото предложение, което е по докладна 
записка № 17 е за имот с планоснимачен № 136 в кв. 37 и кв. 43 в село Полковник 
Серафимово. Отново е с отказ за изкупуване. И последната докладна касае два имота 
с идентификатори съответно 68000.502.61 и 68000.502.458 по кадастралната карта на 
село Солища. Отново е във връзка с чл. 199 и отново е, че не даваме съгласие, тоест 
няма да ни дадете съгласие да бъдат изкупени тези имоти. Благодаря! 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Имате думата за изказвания по точка 16, 17 и 18. Има ли, 

колеги, изказване? Не виждам. Който е съгласен да прекратим разискванията по т. 15, 

16, 17 и 18, моля да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 24, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0.  

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: С 24 „за“, без „против“ и без „въздържали се“, прекратихме 
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разискванията. Моля за гласуване по точки 16, 17 и 18 по така предоставените ни 

решения. 
 

Поименно гласуване на проекта за решение по точки 15, 16, 17 и 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    – „за“ 

7. Денислав Костов    – отсъства 
8. Димитър Ангелов    – „за“ 

9. Димитър Кръстанов   – „за“ 

10. Екатерина Гаджева   – „за“ 

11. Иван Френкев    – „за“ 

12. Иван Гавазов    – „за“  

13. Илия Томов     – „за“ 

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

17. Мария Семерджиева    – „за“ 

18. Милен Журналов   – „за“ 

19. Минчо Симов    – „за“ 

20. Петър Мирчев     – „за 
21. Петър Янев     – „за“ 

22. Рабие Кьосева     – „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: 24 „за“, без „против“ и „въздържали се“) 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: С 24 „за“, без „против“ и „въздържали се“, приехме решение 
по точка 15 относно отказ за изкупуване от С.П., по точка № 16 отказ за изкупуване 
от Р.К., по точка 17 – отказ от изкупуване от Е.М., Т.А., М.А. и П.А. и по точка 18 – 

отказ от изкупуване в село Солища. 
 

    Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на МАРИАНА 

ЦЕКОВА – Зам. 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. 8, ал.1 от 
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Закона за общинската собственост, във връзка с чл.199 от Закона за устройство на 
територията, чл. 33 от Закона за собствеността, прие следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е № 24 : 

 

           1. Отказва да изкупи от С.В.П. собственият й недвижим имот представляващ 

незастроен поземлен имот № 472 целия с площ 1870 (хиляда осемстотин седемдесет) 
кв.м., кв. 6в по плана на с. Полковник Серафимово, общ. Смолян, утвърден със 
Заповед №117/07.10.1965 год., при граници: път, поземлен имот 616, поземлен имот 
617, поземлен имот 471 – СНС участващ в УПИ І-472, кв. 6в,  УПИ I, кв. 6г, УПИ 

VIII-обществено обслужване и гаражи, кв. 6б и улична регулация по плана на с. 
Полковник Серафимово, общ. Смолян за предлаганата сума за изкупуване в размер  

10 000,00 (десет хиляди) евро.  

           2. Упълномощава Кмета на Община Смолян да издаде необходимия за целта 
документ /писмен отказ/, удостоверяващ отказа на Общинския съвет за изкупуване на 
поземлен имот цитиран в точка 1. 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на МАРИАНА 

ЦЕКОВА – Зам. 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. 8, ал.1 от 
Закона за общинската собственост, във връзка с чл.199 от Закона за устройство на 
територията, чл. 33 от Закона за собствеността, прие следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е № 25 : 

 

                1. Отказва да изкупи от Р.К.К. собствените му недвижими имоти 

представляващи застроен и незастроен поземлен имот № 221 целия с площ 47 

(четиридесет и седем) кв.м., ведно с построените в него двуетажна полумасивна 
постройка  и навес кв. 24 по плана на с. Полковник Серафимово, общ. Смолян, 

утвърден със Заповед №117/07.10.1965 год., при граници: от три страни улична 
регулация, участващ в улична регулация по плана на с. Полковник Серафимово, общ. 

Смолян за предлаганата сума за изкупуване в размер  3 000,00 (три хиляди) евро. 

                2. Упълномощава Кмета на Община Смолян да издаде необходимия за целта 
документ /писмен отказ/, удостоверяващ отказа на Общинския съвет за изкупуване на 
поземлен имот цитиран в точка 1. 
 

 

 

            Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на МАРИАНА 

ЦЕКОВА – Зам. 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. 8, ал.1 от 
Закона за общинската собственост, във връзка с чл.199 от Закона за устройство на 
територията, чл. 33 от Закона за собствеността, прие следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 26: 
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           1. Отказва да изкупи от Е.П.М., Т.С.А., М.А.А., П.А.А.собственият им 

недвижим имот представляващ застроен и незастроен поземлен имот № 136 целия с 
площ 1020 (хиляда и двадесет) кв.м., кв. 37, кв. 43 по плана на с. Полковник 
Серафимово, общ. Смолян, утвърден със Заповед №117/07.10.1965 год., при граници: 

дере, улична регулация, поземлен имот № 138 и поземлен имот 137, участващ в УПИ 

ХІІ-136, кв. 43,  УПИ XVI-136, кв. 37 и улична регулация по плана на с. Полковник 
Серафимово, общ. Смолян за предлаганата сума за изкупуване в размер  25 000,00 

(двадесет и пет хиляди) евро. 

           2. Упълномощава Кмета на Община Смолян да издаде необходимия за целта 
документ /писмен отказ/, удостоверяващ отказа на Общинския съвет за изкупуване на 
поземлен имот цитиран в точка 1. 
 

 

 

      Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на МАРИАНА 

ЦЕКОВА – Зам. 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, прие следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е № 27: 

 

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

68000.502.61 целия с площ 240 (двеста и четиридесет) кв.м., трайно предназначение 
на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10m) 

по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Солища, общ. Смолян, 

одобрена със Заповед № РД-18-6/08.02.2011 год. на ИД на Агенцията по геодезия, 
картография и кадастър, при граници: п.и. 68000.502.62,  п.и. 68000.502.68, п. и. 

68000.502.63, 68000.502.59, участващ в УПИ ХІІІ – 61 и улична регулация, кв. 3 по 

плана на с. Солища, общ. Смолян на цена 14 160 (четиринадесет хиляди сто и 

шестдесет) лева, собственост на  Р.Т.Ч., С.Т.Ч., С.С.Б., Т.П.Р., М.П.К., В.Ц.К., В. Ц. 

В., М.С.Ч., С.С.А.и С.С.Ч. 

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

имот с идентификатор 68000.502.458 целия с площ 180 (сто и осемдесет) кв.м., трайно 

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

застрояване (до 10m) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Солища, 
общ. Смолян, одобрена със Заповед № РД-18-6/08.02.2011 год. на ИД на Агенцията по 

геодезия, картография и кадастър, при граници: п.и. 68000.502.61,  п.и. 68000.502.58, 

п. и. 68000.502.458, 68000.502.59, участващ в УПИ VІІ – 59,60 и улична регулация, кв. 
3 по плана на с. Солища, общ. Смолян на цена 10 620 (десет хиляди шестстотин и 

двадесет) лева, собственост на  Р.Т.Ч., С.Т.Ч., С.С.Б., Т.П.Р., М.П.К., В.Ц.К., В. Ц. В., 

М.С.Ч., С.С.А.и С.С.Ч. 

       3. Упълномощава Кмета на Община Смолян да издаде необходимия за целта 
документ / писмен отказ/, удостоверяващ несъгласието на Общински съвет за 
изкупуване поземлен имот с идентификатор 68000.502.61 целия с площ 240 (двеста и 

четиридесет) кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на 
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трайно ползване: Ниско застрояване (до 10m) по кадастралната карта и кадастралните 
регистри на с. Солища, общ. Смолян, одобрена със Заповед № РД-18-6/08.02.2011 год. 

на ИД на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, при граници: п.и. 

68000.502.62,  п.и. 68000.502.68, п. и. 68000.502.63, 68000.502.59, участваш в УПИ 

ХІІІ – 61 и улична регулация, кв. 3 по плана на с. Солища, общ. Смолян на цена 14 

160 (четиринадесет хиляди сто и шестдесет) лева и поземлен имот с идентификатор 

68000.502.458 целия с площ 180 (сто и осемдесет) кв.м., трайно предназначение на 
територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10m) по 

кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Солища, общ. Смолян, одобрена 
със Заповед № РД-18-6/08.02.2011 год. на ИД на Агенцията по геодезия, картография 
и кадастър, при граници: п.и. 68000.502.61,  п.и. 68000.502.58, п. и. 68000.502.458, 

68000.502.59, участващ в УПИ VІІ – 59,60 и улична регулация, кв. 3 по плана на с. 
Солища, общ. Смолян на цена 10 620 (десет хиляди шестстотин и двадесет) лева, 
собственост на  Р.Т.Ч., С.Т.Ч., С.С.Б., Т.П.Р., М.П.К., В.Ц.К., В.Ц.В., М.С.Ч., С. С. А. 

и С.С.Ч. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

ПО ДЕВЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Предоставяне на общински 

поземлен фонд на основание § 27, ал. 2, т. 1 от Преходните и заключителни 

разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и 

ползването на земеделските земи /ЗИДЗСПЗЗ/. 

  ДОКЛАДВА: инж. Мариана Цекова – Зам.-кмет на Община Смолян 

 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Преминаваме към точка 19 от дневния ред. Давам думата на г-
жа инж. Мариана Цекова. 
МАРИАНА ЦЕКОВА: Благодаря ви! Стандартна процедура, съгласно  § 27, ал. 2, т. 1 

от Преходните и заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение 
на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. Постъпили са искания 
от началника на Общинска служба „Земеделие“ гр. Смолян. Едното искане касае 
населеното място на село Полковник Серафимово, а другите две са в населеното 
място на село Горово. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Колеги, имате думата за изказвания. Имате ли, колеги? Ако 

няма, 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 по т. 19. Поименно гласуване, колеги. 

 

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   – „за“ 

6. Виолета Бояджиева    – „за“ 

7. Денислав Костов    – отсъства 
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8. Димитър Ангелов    – „за“ 

9. Димитър Кръстанов   – „за“ 

10. Екатерина Гаджева   – „за“ 

11. Иван Френкев    – „за“ 

12. Иван Гавазов    – „за“  

13. Илия Томов     – „за“ 

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

17. Мария Семерджиева    – „за“ 

18. Милен Журналов   – „за“ 

19. Минчо Симов    – „за“ 

20. Петър Мирчев     – „за 
21. Петър Янев     – „за“ 

22. Рабие Кьосева     – „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: 24 „за“, без „против“ и „въздържали се“) 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: С 24 „за“, без „против“ и „въздържали се“, приехме решенията 
по предоставяне на общински поземлени имоти на основание § 27, ал. 2, т. 1 от 
Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на 
Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. 

 

                 Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на МАРИАНА 

АЛЕКСАНДРОВА ЦЕКОВА – Зам. Кмет на Община Смолян, чл.21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 

във връзка с чл.27, ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната  
администрация, §27, ал. 2, т. 1 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона 
за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските 
земи, 

Р Е Ш И: 

  

І.Дава съгласие, поземлен имот с идентификатор 17052.3.194, с площ 4772 кв. 
м. местност „Блатата“, трайно предназначение на територията – земеделска,  начин на 
трайно ползване – пасище, находящ се в землището на с. Горово, общ. Смолян, да 
бъде предоставен на Общинска служба по земеделие – Смолян за постановяване на 
решение за възстановяване правото на собственост на наследници на Исен Салихов 
Ортакчиев. 

ІІ.Дава съгласие, поземлен имот с проектен идентификатор 17052.1.89, с площ 

6823 кв. м. трайно предназначение на територията – земеделска,  начин на трайно 
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ползване – ливада, находящ се в землището на с. Горово, общ. Смолян, да бъде 
предоставен на Общинска служба по земеделие – Смолян за постановяване на 
решение за възстановяване правото на собственост на наследници на Исен Салихов 
Ортакчиев. 

 ІІI.Дава съгласие, поземлен имот с проектен идентификатор 57282.10.100, с 
площ 764 кв. м. местност „Разванце“, трайно предназначение на територията – 

земеделска,  начин на трайно ползване – ливада, находящ се в землището на с. 
Полковник Серафимово, общ. Смолян, да бъде предоставен на Общинска служба по 

земеделие – Смолян за постановяване на решение за възстановяване правото на 
собственост на наследници на Стою Михалев Чавдаров. 

  

ПО ДВАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Разрешение за изработване на 

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

с идентификатор 43219.2.516 в местност „Горно Кременово“, землище на с. 

Левочево. 

  ДОКЛАДВА: инж. Мариана Цекова – Зам.-кмет на Община Смолян 

 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Колеги, преминаваме към точка 20 от дневния ред. Давам 

думата на г-жа Цекова. 
МАРИАНА ЦЕКОВА: Сега, благодаря ви! Започват няколко поредни точки и това 
касае разрешение за изработване на подробни устройствени планове. В този случай 

по точка 20 е за местността „Горно Кременово“ в землището на село Левочево. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Колеги, имате думата за разисквания и изказвания. 
(Димитър Кръстанов, от място: Давайте, давайте! Няма кой да се изказва, 

обсъждали сме ги.) 

ВАЛЕНТИН КЮЛХАНСКИ: Ако може всички точки за изработване на ПУП да ги 

гледаме заедно. Предложение. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Противно предложение. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Да, г-н Кръстанов. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: По процедурата. Благодаря ви, г-жо председател! По 

процедурата противно предложение. Би било добре колеги, ако може целия дневен 

ред да го изкараме така, но в случая според мен тежестта, значимостта на самия акт, 
разрешаването за изработване на този подробен устройствен план, който има така в 
повечето случаи значимост за конкретния микрорайон, според мен не ни дава 
основание да поясняваме, така че аз мисля да караме по дневния ред. Благодаря! При 

цялото ми уважение към колегата Кюлхански. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Благодаря, г-н Кръстанов! Има две предложения. Подлагам на 
гласуване двете предложения – едното на г-н Кръстанов, другото на г-н Кюлхански. 

Първо предложението последно постъпило на г-н Кръстанов да ги гледаме всяка 
точка поотделно. Който е съгласен всяка точка поотделно да бъде гледана, моля да 
гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 21, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 4.  

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Второто предложение на г-н Кюлхански. 

(От залата: Няма смисъл.) 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: След като няма смисъл, с 21 „за“, 4 „въздържали се“, без 
„против“, преминаваме към всяка точка. Прекратихме разискванията по точка 20 
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преди малко. Който е съгласен, моля да гласува, с така предложената точка 20 – 

разрешаване за изработване на ПУП в местността „Горно Кременово“. Който е 
съгласен, моля да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 24, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0.  

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: С 24“ за“, без „против“ и „въздържали се“, приехме решението 
по точка 20 – разрешаване за изработване на ПУП в местността „Горно Кременово“. 

 

             Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на МАРИАНА   

ЦЕКОВА – Зам. Кмет на Община Смолян,  чл. 21, ал.1, т.11 от ЗМСМА във връзка с 
чл. чл. 124а, ал.1 и ал.2 от ЗУТ и чл. 124б, ал.1 от ЗУТ 

 

Р Е Ш И: 

 

1. Разрешава изработването на проект за Подробен устройствен план - План за 
регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 43219.2.516 в местност 
„Горно Кременово”, землище на с. Левочево, със следните устройствените параметри  

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

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

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

планове и Наредба № 7 от 22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на 
отделните видове територии и устройствени зони. Към проекта да се представят 
становища от РИОСВ, РЗИ и схеми Ел и Ви К части.  

Проектът да се представи в Община Смолян окомплектован с актуална скица от 
кадастралната карта на землище с. Левочево 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 43219.2.516 в местност 
„Горно Кременово”, землище на с. Левочево.  

                Приложение : Задание за изработване за Подробен устройствен план - План 

за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 43219.2.516 в местност 
„Горно Кременово”, землище на с. Левочево. 

  
 

ПО ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Разрешение за 

изработване на Подборен устройствен план – План за регулация и застрояване 

на поземлени имоти с идентификатор 67653.97.66 и 67653.97.43 в местност 

„Дълги нивища“, землище на гр. Смолян. 

  ДОКЛАДВА: инж. Мариана Цекова – Зам.-кмет на Община Смолян 

 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Преминаваме към точка 21, разрешение за изработване на 
ПУП – „Дълги нивища“. Давам думата на г-жа Мариана Цекова. 
МАРИАНА ЦЕКОВА: В Община Смолян е постъпило искане от Сийка Грудева 
Петкова за допускане изработване на Подробен устройствен план – план за регулация 
и застрояване на поземлени имоти с идентификатори 67653.97.66 и 67653.97.43, 

находящи се в землището на  гр. Смолян, в местността „Дълги нивища“. Моля за 
вашата санкция. 
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ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Имате думата за разисквания и изказвания, колеги. Има ли 

желаещи да се изкажат, колеги? Не виждам. Който е съгласен да прекратим 

разискванията по точка 21, моля да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 24, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0.  

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: С 24 „за“, без „против“ и „въздържали се“, прекратихме 
разискванията. Преминаваме към гласуване на точка 21 – разрешение за изработване 
на ПУП в местността „Дълги нивища“. Който е съгласен, моля да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 24, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0.  

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: С 24 „за“, без „против“ и „въздържали се“, приехме точка 21 – 

разрешаване за изработване на подробен устройствен план в местността „Дълги 

нивища“.  

 

Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на МАРИАНА   

ЦЕКОВА – Зам. Кмет на Община Смолян, чл. 21, ал.1, т.11 от ЗМСМА във връзка с чл. 
чл. 124а, ал.1 и ал.2 от ЗУТ и чл. 124б, ал.1 от ЗУТ   

Р Е Ш И: 

 

           1. Разрешава изработването на проект за Подробен устройствен план - План за 
регулация и застрояване на  поземлени имоти с идентификатори 67653.97.66 и 

67653.97.43 в местност „Дълги нивища”, землище на гр. Смолян, със следните 
устройствените параметри  – устройствена зона Жм, плътност на застрояване до 60%, 

височина на застрояване до10 метра, кинт  до 1.2, озеленяване – до 40%. 

         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: 500. 

           2. Одобрява задание за изработване за Подробен устройствен план  - План за 
регулация и застрояване на поземлени имоти с идентификатори 67653.97.66 и 

67653.97.43 в местност „Дълги нивища”, землище на гр. Смолян.  

           Приложение : Задание за изработване за Подробен устройствен план - План за 
регулация и застрояване на поземлени имоти с идентификатори 67653.97.66 и 

67653.97.43 в местност „Дълги нивища”, землище на гр. Смолян. 

  
 

ПО ДВАДЕСЕТ И ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Разрешение за 

изработване на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване 

на поземлен имот с идентификатор 05414.3.18 в землището на с. Бориково. 

  ДОКЛАДВА: инж. Мариана Цекова – Зам.-кмет на Община Смолян 
 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Преминаваме към точка 22. Давам думата на г-жа Мариана 
Цекова. 
МАРИАНА ЦЕКОВА: Отново разрешение за изработване на подробен устройствен 

план – план за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 05414.3.18 
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в землището на село Бориково. Моля за вашата санкция да разрешите изработването 

на ПУП-а и да одобрите заданието към него. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Имате думата за разисквания и изказвания, колеги. Има ли 

желаещи да се изкажат, колеги? Не виждам. Който е съгласен да прекратим 

разискванията по точка 22, моля да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 20, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0.  

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: С 20 „за“, без „против“ и „въздържали се“, прекратихме 
разискванията. Който е съгласен да приемем така предложеното ни решение за 
изработване на подробен устройствен план в землището на село Бориково, моля да 
гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 20, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0.  

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: С 20 „за“, без „против“ и „въздържали се“, приехме решението 
по точка 22 – изработване на подробен устройствен план в землището на село 

Бориково. 

 

Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на МАРИАНА   

ЦЕКОВА – Зам. Кмет на Община Смолян, чл. 21, ал.1, т.11 от ЗМСМА във връзка с чл. 
чл. 124а, ал.1 и ал.2 от ЗУТ и чл. 124б, ал.1 от ЗУТ  

Р Е Ш И: 

 

           1. Разрешава изработването на проект за Подробен устройствен план - План за 
регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 05414.3.18 в  землище на 
с. Бориково, със следните устройствените параметри  – устройствена зона Ок, 
плътност на застрояване до 30%, височина на застрояване до10 метра, кинт  до 1.5, 

озеленяване – до 50%. 

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

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

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

            Проектът да се представи в Община Смолян окомплектован с актуална скица 
от кадастралната карта на землище с. Бориково 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 05414.3.18 в  землище на 
с. Бориково.  

            Приложение : Задание за изработване за Подробен устройствен план - План за 
регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 05414.3.18 в  землище на 
с. Бориково. 

  
 

ПО ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Разрешение за 

изработване на Подробен устройствен план – парцеларен план за обект: 

„Напорен тръбопровод за Микро ВЕЦ „Горски дол“ – в землището на с. Широка 

лъка – „ВЕТОС“ – ООД“. 

  ДОКЛАДВА: инж. Мариана Цекова – Зам.-кмет на Община Смолян 
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ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Преминаваме към точка 23. Давам думата на г-жа инж. 

Цекова. 
МАРИАНА ЦЕКОВА: Благодаря ви! Разрешение за изработване на подробен 

устройствен план – парцеларен план за обект „Напорен тръбопровод на Микро ВЕЦ 

„Горски дол“ в землището на село Широка лъка, на фирма „ВЕТОС“ ООД. Искам 

нещо да допълня, което беше предложено от комисиите, което го приемам и това е 
допълнителна точка 3 към решението – да се добави предварително изпълнение 
съгласно чл. 60 от АПК. Благодаря ви! 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Имате думата за изказвания, колеги. Има ли желаещи да се 
изкажат? 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 по точка 23. Който е съгласен да подкрепим решението с направеното 

допълнение от г-жа Цекова по точка 23 – разрешаване за изработване на подробен 

устройствен план в землището на село Широка лъка, моля да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 20, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0.  

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: С 20 „за“, без „против“ и „въздържали се“, приехме 
разрешаването на ПУП в село Широка лъка. 
 

Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на МАРИАНА 

ЦЕКОВА – Зам. Кмет на Община Смолян, чл. 21, ал.1, т.11 от ЗМСМА във връзка с чл. 
124а, ал.1 от ЗУТ и чл. 124б, ал.1 от ЗУТ 

Р Е Ш И: 

 

                1. Разрешава изработването на проект за Подробен устройствен план – 

парцеларен план за обект : „Напорен тръбопровод за Микро ВЕЦ „Горски дол“ – в 
землището на с. Широка лъка – „ВЕТОС“ – ООД“, с трасе преминаващо през  
поземлени имоти с идентификатори: 83274.2.716, 83274.2.723, 83274.2.729, 

83274.2.1201 и 83274.863 по кадастралната карта на с. Широка лъка, общ. 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 ЗОЗЗ.  

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

                2. Одобрява задание за изработване на Подробен устройствен план – 

парцеларен план за обект : „Напорен тръбопровод за Микро ВЕЦ „Горски дол“ – в 
землището на с. Широка лъка – „ВЕТОС“ – ООД“. 

                3.Допуска предварително изпълнение на настоящето решение, съгласно 

чл.60 от Административно процесуалния кодекс. 

                  Приложение : Задание за изработване на Подробен устройствен план – 

парцеларен план за обект : „Напорен тръбопровод за Микро ВЕЦ „Горски дол“ – в 
землището на с. Широка лъка – „ВЕТОС“ – ООД“ .  
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ПО ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Разрешение за 

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: инж. Мариана Цекова – Зам.-кмет на Община Смолян 

 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Преминаваме към точка 24. Давам думата на г-жа Цекова, 
инж. Цекова. 
МАРИАНА ЦЕКОВА: Благодаря ви! Отново става въпрос за изработване на ПУП, но 
става въпрос за изменение на вече приет ПУП. Тоест има два обособени урегулирани 

поземлени имота, които се обединяват в един. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Имате думата за изказвания, колеги. Разисквания по точка 24. 

Има ли желаещи колеги да се изкажат? 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. Който е съгласен да приемем така предложеното ни решение по точка 
24, моля да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 21, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0.  

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: С 21 „за“, без „против“ и „въздържали се“, приехме 
разрешение за изменение на подробен устройствен план в туристическо ядро 

„Малина“, курортен комплекс „Пампорово“, община Смолян. 

 

Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на МАРИАНА   

ЦЕКОВА – Зам. Кмет на Община Смолян, чл. 21, ал.1, т.11 от ЗМСМА във връзка с чл.  
124а, ал.1 от ЗУТ, чл. 124б, ал.1 от ЗУТ, чл.135 ал.3 от ЗУТ, чл.136 ал.1 от ЗУТ и 

чл.134 ал.2 т.6 от ЗУТ  

Р Е Ш И: 

 

               1. Разрешава изработване на проект за изменение на Подробен устройствен 

план /ПУП/ на 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.  

             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. 

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

              2. Одобрява задание за изменение на Подробен устройствен план /ПУП/ на 
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 
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Стойките, в курортно – туристическо ядро ”Малина”, курортен комплекс Пампорово,  

Община Смолян. 

               Приложение : Задание за изменение на Подробен устройствен план /ПУП/ на 
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  

  
 

ПО ДВАДЕСЕТ И ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Разрешение за 

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

поземлен имот с идентификатор 67653.669.4 в местност „Караманджа”, землище 

на гр. Смолян. 

  ДОКЛАДВА: инж. Мариана Цекова – Зам.-кмет на Община Смолян 

 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Преминаваме колеги към точка 25 от дневния ред. Давам 

думата на инж. Цекова. 
МАРИАНА ЦЕКОВА: Благодаря ви! Разрешение за изработване на ПУП – план за 
регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 67653.669.4 в местността 
„Караманджа“, землището на гр. Смолян. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Имате думата за изказвания, колеги. Може ли малко по-тихо? 

Имате думата за изказвания, колеги, по точка 25. Който е съгласен да прекратим 

разискванията по точка 25, моля да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 21, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0.  

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: С 21 „за“, без „против“ и „въздържали се“, прекратихме 
разискванията. Моля, който е съгласен с така предложеното ни решение по точка 25 

от дневния ред, да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 19, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0.  

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: С 19 „за“, без „против“ и „въздържали се“, приехме решението 
по точка 25, а именно разрешение за изработване на подробен устройствен план в 
местността „Караманджа“, землище на община Смолян. 

 

Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на МАРИАНА 

ЦЕКОВА – Зам. Кмет на Община Смолян, чл. 21, ал.1, т.11 от ЗМСМА във връзка с чл. 
чл. 124а, ал.1 и ал.2 от ЗУТ и чл. 124б, ал.1 от ЗУТ 

 

Р Е Ш И: 

 

                 1. Разрешава изработването на проект за Подробен устройствен план - План 

за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 67653.669.4 в местност 
„Караманджа”, землище на гр. Смолян, със следните устройствените параметри  – 

устройствена зона Ок, плътност на застрояване до 30%, височина на застрояване до10 

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

                 Проектът да се изработи от правоспособни проектанти и да отговаря на 
изискванията на Наредба № 8 от 14.06.2001 г. за обема и съдържанието на 
устройствените схеми и планове и Наредба № 7 от 22.12.2003 г. за правила и 
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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 67653.669.4 в местност 
„Караманджа”, землище на гр. Смолян.  

                 Приложение : Задание за изработване за Подробен устройствен план - План 

за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 67653.669.4 в местност 
„Караманджа”, землище на гр. Смолян. 

  

ПО ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Разрешение за 

изработване на Устройствена план - схема за обект: „Външно В и Кен на хотел – 

ресторант в УПИ ХIII – 120004 в кв. 4 в КК Пампорово в местност „Малък 

Картъл“, землище Смолян“. 

  ДОКЛАДВА: инж. Мариана Цекова – Зам.-кмет на Община Смолян 
 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Преминаваме към точка 26 от дневния ред. Давам думата на 
инж. Цекова. 
МАРИАНА ЦЕКОВА: Става въпрос за разрешение за изработване на устройствена 
план-схема за обект: „Външно В и Кен на хотел-ресторант в курортен комплекс 
Пампорово, в местността „Малък Картъл“, в землището на гр. Смолян. Моля за 
вашата санкция. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Имате думата, колеги, за изказвания по точка 26. Има ли 

желаещи да се изкажат, колеги? Не виждам. Моля да прекратим разискванията. Който 

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

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: С 25 „за“, без „против“ и „въздържали се“, прекратихме 
разискванията. Преминаваме към гласуване решението на точка 26. Който е съгласен, 

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

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: С 25 „за“, без „против“ и „въздържали се“, приехме решението 
за разрешение за изработване на устройствена план-схема за външен водопровод на 
местността „Малък Картъл“, землище Смолян. 

 

       Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на МАРИАНА 

ЦЕКОВА – Зам. Кмет на Община Смолян, чл. 21, ал.1, т.11 от ЗМСМА във връзка с чл. 
124а, ал.1 от ЗУТ и чл. 124б, ал.1 от ЗУТ  

Р Е Ш И: 
 

                1. Разрешава изработването на проект за Устройствена план - схема за обект 
: „Външно В и К  на хотел – ресторант в УПИ ХIII – 120004  в кв.4 в КК Пампорово в 
местност „Малък Картъл“, землище Смолян, Община Смолян“, с трасе преминаващо 
през  поземлени имоти с идентификатори 67653.1.640, 67653.12.2,  67653.12.4,  

67653.590.343 и 67653.650.11 по кадастралната карта в землището на гр. Смолян.   
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                Проектът да се изработи от правоспособни проектанти и да отговаря на 
изискванията на Наредба № 8 от 14.06.2001 г. за обема и съдържанието на 
устройствените схеми и планове и Наредба № 7 от 22.12.2003 г. за правила и 

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

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

              2. Одобрява задание за изработване на Устройствена план - схема за обект : 
„Външно В и К  на хотел – ресторант в УПИ ХIII – 120004  в кв.4 в КК Пампорово в 
местност „Малък Картъл“, землище Смолян, Община Смолян“.      

                  Приложение : Задание за изработване на Устройствена план - схема за 
обект : „Външно В и К  на хотел – ресторант в УПИ ХIII – 120004  в кв.4 в КК 

Пампорово в местност „Малък Картъл“, землище Смолян, Община Смолян“.    

  

ПО ДВАДЕСЕТ И СЕДМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Разрешение за 

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

поземлен имот с идентификатор 73482.3.917 в местност „Гюрово“, землище на с. 

Турян. 

  ДОКЛАДВА: инж. Мариана Цекова – Зам.-кмет на Община Смолян 
 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Преминаваме към точка 27. Давам думата на инж. Цекова. 
МАРИАНА ЦЕКОВА: Отново разрешение за изработване на подробен устройствен 

план – план за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 

73482.3.917 в местността „Гюрово“, землището на село Турян. Моля за вашето 

съгласие да бъде разрешено изработването на проекта за подробен устройствен план 

и одобряване на заданието за изработване на този подробен устройствен план. 

Благодаря ви! 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Имате думата, колеги, за изказвания, разисквания по точка 27. 

Има ли желаещи да се изкажат по точка 27? 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. Който е съгласен с така предложеното ни решение по точка № 27, 

моля да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 24, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: С 24 „за“, без „против“ и „въздържали се“, точка 27 се приема 
– решението за изработване на подробен устройствен план в местност „Гюрово“, 

землище на с. Турян.  

 

       Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на МАРИАНА 

ЦЕКОВА – Зам. 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. 124б, ал.1 от ЗУТ  

 
Р Е Ш И: 

 



Протокол № 03/28.11.2019 г.  

  

64 

 

           1. Разрешава изработването на проект за Подробен устройствен план - План за 
регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 73482.3.917 в местност 
„Гюрово“  землище на с. Турян, със следните устройствените параметри  – 

устройствена зона Пп, плътност на застрояване до 60%, височина на застрояване до7 

метра, кинт  до 1.2, озеленяване – до 20%. 

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

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

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

          Проектът да се представи в Община Смолян окомплектован с актуална скица от 
кадастралната карта на землище с. Турян 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 73482.3.917 в местност 
„Гюрово“  землище на с. Турян.  

             Приложение : Задание за изработване за Подробен устройствен план - План за 
регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 73482.3.917 в местност 
„Гюрово“  землище на с. Турян. 
 

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ОСМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Разрешение за 

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

поземлен имот с идентификатор 67653.6.459 в местност „Варадил”, землище на 

гр. Смолян. 

  ДОКЛАДВА: инж. Мариана Цекова – Зам.-кмет на Община Смолян 

 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Преминаваме към точка 28. Давам думата на г-жа Цекова. 
МАРИАНА ЦЕКОВА: Разрешение за изработване на подробен устройствен план – 

план за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 67653.6.459 в 
местност „Варадил“, землището на гр. Смолян. Моля за вашата санкция да бъде 
разрешено изработването на проекта, както и одобрено заданието за изработването на 
този проект. Благодаря ви! 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Имате думата за изказвания, колеги. Има ли желаещи да се 
изкажат по точка 28 от дневния ред? 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. Преминаваме към гласуване на точка 28. 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 решението 
по точка 28, а именно разрешение за изработване на ПУП в местност „Варадил“, 

землище на гр. Смолян. 
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Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на МАРИАНА 

ЦЕКОВА – Зам. 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. 124б, ал.1 от ЗУТ 

Р Е Ш И: 

 
1. Разрешава изработването на проект за Подробен устройствен план - План за 
регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 67653.6.459 в местност 
„Варадил”, землище на гр. Смолян, със следните устройствените параметри  – 

устройствена зона Жм, плътност на застрояване до 60%, височина на застрояване 
до10 метра, кинт  до 1.2, озеленяване – до 40%. 

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: 500. 

  2. Одобрява задание за изработване за Подробен устройствен план  - План за 
регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 67653.6.459 в местност 
„Варадил”, землище на гр. Смолян.  

             Приложение : Задание за изработване за Подробен устройствен план - План 

за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 67653.6.459 в местност 
„Варадил”, землище на гр. Смолян. 

 

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ДЕВЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Даване на съгласие за 

издаване на разрешение по чл.56 от ЗУТ, за територията на к.к. Пампорово – 

к.т.я. „Малина“, по Наредбата за обектите и елементите на градското 

обзавеждане по чл. 56 от ЗУТ. 

  ДОКЛАДВА: инж. Мариана Цекова – Зам.-кмет на Община Смолян 

 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Преминаваме към точка 29. Давам думата на инж. Мариана 
Цекова. 
МАРИАНА ЦЕКОВА: Благодаря ви! Тук вече искаме вашето съгласие за издаване на 
разрешение съгласно чл. 56 от Закона за устройство на територията. Имотът се 
намира в курортен комплекс Пампорово, на курортното ядро „Малина“. Има искане 
от „Пампорово“ АД за поставяне на детски ски-влек. Моля за вашата санкция. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Имате думата, колеги, за изказвания. Не виждам. Който е 
съгласен да прекратим разискванията, моля да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 26, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0.  

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: С 26 „за“, без „против“ и „въздържали се“, прекратихме 
разискванията. Поименно гласуване, колеги. 

 

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

 

1. Ангел Безергянов   – „за“  
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2. Божидар Шуманов   – „за“  

3. Валентин Кюлхански   – „за“ 

4. Венера Аръчкова    – „за“ 

5. Вижданка Младенова   – „за“ 

6. Виолета Бояджиева    – „за“ 

7. Денислав Костов    – „за“ 

8. Димитър Ангелов    – „за“ 

9. Димитър Кръстанов   – „за“ 

10. Екатерина Гаджева   – „за“ 

11. Иван Френкев    – „за“ 

12. Иван Гавазов    – „за“  

13. Илия Томов     – „за“ 

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

17. Мария Семерджиева    – „за“ 

18. Милен Журналов   – „за“ 

19. Минчо Симов    – „за“ 

20. Петър Мирчев     – „за“ 

21. Петър Янев     – „за“ 

22. Рабие Кьосева     – „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: 26 „за“, без „против“ и „въздържали се“) 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: С 26 „за“, без „против“ и „въздържали се“, приехме решението 
по точка 29 – даване съгласие за издаване на разрешение по чл. 56 от ЗУТ на 
територията на курортен комплекс Пампорово, курортно ядро „Малина“, по 
Наредбата за обектите и елементите на градското обзавеждане по чл. 56 от ЗУТ. 

 

             Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на МАРИАНА 

ЦЕКОВА – Зам. Кмет на Община Смолян, на основание чл.21 ал.1, т.23 от Закон за 
местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл. 56 ал.2 от ЗУТ 

и чл.10 ал.3 от Наредбата за обектите и елементите на градското обзавеждане по чл.56 

от ЗУТ,  

 

Р Е Ш И: 

 

          1. Дава съгласие за издаване на Разрешение за поставяне на преместваем обект 
по чл.56 от ЗУТ, за територията на к.к. Пампорово - к.т.я. „Малина“ за „Каса за 



Протокол № 03/28.11.2019 г.  

  

67 

 

продажба на лифт карти“, с площ 20 кв.м в поземлен имот с идентификатор 

69345.6.161 по Кадастралната карта на с.Стойките, общ.Смолян, за срок 
1(една)година. 
            2. Дава съгласие за издаване на Разрешение за поставяне на преместваем обект 
по чл.56 от ЗУТ, с включено  предварително изпълнение по чл.60 ал.1 от АПК, поради 

започване на туристическия зимен сезон 2019г. – 2020г. 
 

ПО ТРИДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Даване на съгласие за издаване 

на разрешение по чл.56 от ЗУТ, за територията на к.к. Пампорово – к.т.я. 

„Малина“, по Наредбата за обектите и елементите на градското обзавеждане по 

чл. 56 от ЗУТ. 

  ДОКЛАДВА: инж. Мариана Цекова – Зам.-кмет на Община Смолян 

 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Преминаваме към точка 30. Давам думата на г-жа Мариана 
Цекова. 
МАРИАНА ЦЕКОВА: Идентична с предходната точка, само че тука касае поставяне 
отново на преместваем обект, отново на територията на курортен комплекс 
Пампорово, в курортно туристическо ядро „Малина“, но за поставяне на детска ски-

пътека. Благодаря ви! 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Имате думата за изказвания, колеги. Има ли желаещи да се 
изкажат? Не виждам. Който е съгласен да прекратим разискванията по точка 30, моля 
да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 26, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0.  

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: С 26 „за“, без „против“ и „въздържали се“, прекратихме 
разискванията. Поименно гласуване, колеги. 

 

Поименно гласуване на проекта за решение по т. 30 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    – „за“ 

7. Денислав Костов    – „за“ 

8. Димитър Ангелов    – „за“ 

9. Димитър Кръстанов   – „за“ 

10. Екатерина Гаджева   – „за“ 

11. Иван Френкев    – „за“ 

12. Иван Гавазов    – „за“  

13. Илия Томов     – „за“ 

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

17. Мария Семерджиева    – „за“ 

18. Милен Журналов   – „за“ 
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19. Минчо Симов    – „за“ 

20. Петър Мирчев     – „за“ 

21. Петър Янев     – „за“ 

22. Рабие Кьосева     – „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: 26 „за“, без „против“ и „въздържали се“) 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: С 26 „за“, без „против“ и „въздържали се“, приехме решението 
за даване на съгласие за издаване на разрешение по чл. 56 от ЗУТ на територията на 
курортен комплекс „Пампорово“, курортно ядро „Малина“, по Наредбата за обектите 
и елементите на градско обзавеждане по чл. 56 от ЗУТ. 

 

Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на МАРИАНА 

ЦЕКОВА – Зам. Кмет на Община Смолян, на основание чл.21 ал.1, т.23 от Закон за 
местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл. 56 ал.2 от ЗУТ 

и чл.10 ал.3 от Наредбата за обектите и елементите на градското обзавеждане по чл.56 

от ЗУТ, 

Р Е Ш И: 

 

                      1. Дава съгласие за издаване на Разрешение за поставяне на преместваем 

обект по чл.56 от ЗУТ, за територията на к.к. Пампорово - за „Детска ски пътека“ в 
УПИ – за горски парк по плана на к.т.я.„Малина“, върху площ 80кв.м за 
съоръжението и 584кв.м за детския парк в поземлен имот с идентификатор 

69345.6.307 по Кадастралната карта на с.Стойките, общ.Смолян, за срок 3 

(три)години. 

                       2. Дава съгласие за издаване на Разрешение за поставяне на преместваем 

обект по чл.56 от ЗУТ, с включено  предварително изпълнение по чл.60 ал.1 от АПК, 

поради започване на туристическия зимен сезон 2019г. – 2020г. 

 

ПО ТРИДЕСЕТ И ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Даване на съгласие за 

издаване на разрешение по чл.56 от ЗУТ за територията на к.к. Пампорово – 

к.т.я. „Малина“ по Наредбата за обектите и елементите на градското 

обзавеждане по чл. 56 от ЗУТ. 

  ДОКЛАДВА: инж. Мариана Цекова – Зам.-кмет на Община Смолян 

 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Преминаваме към точка 31. Давам думата на инж. Мариана 
Цекова. 
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МАРИАНА ЦЕКОВА: Моля за вашето съгласие за издаване на разрешение за 
поставяне на преместваем обект, съгласно чл. 56 от Закона за устройство на 
територията, на територията на курортен комплекс Пампорово, курортно 

туристическо ядро „Малина“, за каса за продажба на лифт карти, в поземлен имот 
69345.6.61. Благодаря!  
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Имате думата за изказвания, колеги. Има ли желаещи да се 
изкажат? Не виждам. Който е съгласен да прекратим разискванията по точка 31, моля 
да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 26, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0.  

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: С 26 „за“, без „против“ и „въздържали се“, прекратихме 
разискванията. Преминаваме към гласуване на точка 31. 

 

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    – „за“ 

7. Денислав Костов    – „за“ 

8. Димитър Ангелов    – „за“ 

9. Димитър Кръстанов   – „за“ 

10. Екатерина Гаджева   – „за“ 

11. Иван Френкев    – „за“ 

12. Иван Гавазов    – „за“  

13. Илия Томов     – „за“ 

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

17. Мария Семерджиева    – „за“ 

18. Милен Журналов   – „за“ 

19. Минчо Симов    – „за“ 

20. Петър Мирчев     – „за“ 

21. Петър Янев     – „за“ 

22. Рабие Кьосева     – „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: 26 „за“, без „против“ и „въздържали се“) 
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ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: С 26 „за“, без „против“ и „въздържали се“, приехме точка 31, а 
именно даване съгласие за издаване на разрешение по чл. 56 от ЗУТ за територията на 
курортен комплекс Пампорово. 

 

Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на МАРИАНА 

ЦЕКОВА – Зам. Кмет на Община Смолян, на основание  чл.21 ал.1, т.23 от Закон за 
местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл. 56 ал.2 от ЗУТ 

и чл.10 ал.3 от Наредбата за обектите и елементите на градското обзавеждане по чл.56 

от ЗУТ, 

Р Е Ш И: 

 

             1. Дава съгласие за издаване на Разрешение за поставяне на преместваем 

обект по чл.56 от ЗУТ, за територията на к.к. Пампорово за „Информационно 

електронно устройство с навес“, в УПИ V по плана на к.т.я.„Малина, върху площ 

6,50кв.м в поземлен имот с идентификатор 69345.6.80 по Кадастралната карта на 
с.Стойките, общ.Смолян и за срок 1 (една)година. 

             2. Дава съгласие за издаване на Разрешение за поставяне на преместваем 

обект по чл.56 от ЗУТ, с включено  предварително изпълнение по чл.60 ал.1 от АПК, 

поради започване на туристическия зимен сезон 2019г. – 2020г. 

 

ПО ТРИДЕСЕТ И ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Даване на съгласие за 

издаване на разрешение по чл. 56 от ЗУТ, за територията на к.к. Пампорово – 

к.т.я. „Малина“, по Наредбата за обектите и елементите на градското 

обзавеждане по чл. 56 от ЗУТ. 

  ДОКЛАДВА: инж. Мариана Цекова – Зам.-кмет на Община Смолян 
 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Преминаваме към точка 32. Давам думата на г-жа инж. 

Мариана Цекова. 
МАРИАНА ЦЕКОВА: Моля да дадете съгласие за издаване на разрешение съгласно 

чл. 56 от ЗУТ за поставяне на информационно електронно устройство с навес, отново 

в курортен комплекс Пампорово, върху имот с идентификатор 69345.6.80 по 

кадастралната карта на село Стойките, община Смолян. Благодаря! 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Имате думата за изказвания, колеги. Има ли желаещи да се 
изкажат? Не виждам. Който е съгласен да прекратим разискванията, моля да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 26, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0.  

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: С 26 „за“, без „против“ и „въздържали се“, прекратихме 
разискванията. Поименно гласуване, колеги. 

 

Поименно гласуване на проекта за решение по т. 32 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    – „за“ 

7. Денислав Костов    – „за“ 

8. Димитър Ангелов    – „за“ 

9. Димитър Кръстанов   – „за“ 

10. Екатерина Гаджева   – „за“ 

11. Иван Френкев    – „за“ 

12. Иван Гавазов    – „за“  

13. Илия Томов     – „за“ 

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

17. Мария Семерджиева    – „за“ 

18. Милен Журналов   – „за“ 

19. Минчо Симов    – „за“ 

20. Петър Мирчев     – „за“ 

21. Петър Янев     – „за“ 

22. Рабие Кьосева     – „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: 26 „за“, без „против“ и „въздържали се“) 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: С 26 „за“, без „против“ и „въздържали се“, приехме решението 
по точка 32, а именно даване на съгласие за издаване на разрешение по чл. 56 от ЗУТ 

на територията на курортен комплекс Пампорово, в местността село Стойките. 
 
 

       Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на МАРИАНА 

ЦЕКОВА – Зам. Кмет на Община Смолян, на основание  чл.21 ал.1, т.23 от Закон за 
местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл. 56 ал.2 

от ЗУТ и чл.10 ал.3 от Наредбата за обектите и елементите на градското 

обзавеждане по чл.56 от ЗУТ, 

Р Е Ш И: 

 

            1. Дава съгласие за издаване на Разрешение за поставяне на преместваем 

обект по чл.56 от ЗУТ, за територията на к.к. Пампорово - за „Детски ски влек“ 

в УПИ ХІІІ и УПИ ХІV по плана на к.т.я.„Малина“, върху терен 303 кв.м за 
съоръжението и 1117кв.м за парка за деца и начинаещи, в  поземлени имоти с 
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идентификатори 69345.31.19, 69345.6.170, 69345.6.165 и 69345.6.198 по 

Кадастралната карта на с.Стойките, общ.Смолян, за срок 3 (три)години. 

             2. Дава съгласие за издаване на Разрешение за поставяне на 
преместваем обект по чл.56 от ЗУТ, с включено  предварително изпълнение по 
чл.60 ал.1 от АПК, поради започване на туристическия зимен сезон 2019г. – 

2020г. 
 

ПО ТРИДЕСЕТ И ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Разрешение за 

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

поземлен имот с идентификатор 57282.5.52 в местност „Яньовско блато”, 

землище на с. Полковник Серафимово. 

  ДОКЛАДВА: инж. Мариана Цекова – Зам.-кмет на Община Смолян 
 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Преминаваме към точка 33 от дневния ред. Давам думата на г-
жа инж. Мариана Цекова. 
МАРИАНА ЦЕКОВА: Моля да разрешите изработването на проект за подробен 

устройствен план – план за регулация и застрояване на поземлен имот с 
идентификатор 57282.5.52 в местност „Яньовско блато“, в землището на село 

Полковник Серафимово и да одобрите задание за изработване на подробен 

устройствен план – план за регулация в същият поземлен имот. Благодаря! 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Колеги, имате думата за изказвания. Има ли желаещи да се 
изкажат? Не виждам. Който е съгласен да прекратим разискванията, моля да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 26, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0.  

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: С 26 „за“, без „против“ и „въздържали се“, прекратихме 
разискванията. 
 

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    – „за“ 

7. Денислав Костов    – отсъства 
8. Димитър Ангелов    – „за“ 

9. Димитър Кръстанов   – „за“ 

10. Екатерина Гаджева   – „за“ 

11. Иван Френкев    – „за“ 

12. Иван Гавазов    – „за“  

13. Илия Томов     – „за“ 

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

17. Мария Семерджиева    – „за“ 

18. Милен Журналов   – „за“ 
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19. Минчо Симов    – „за“ 

20. Петър Мирчев     – „за“ 

21. Петър Янев     – „за“ 

22. Рабие Кьосева     – „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: 25 „за“, без „против“ и „въздържали се“) 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: С 25 „за“, без „против“ и „въздържали се“, приехме 
разрешението за изработване на ПУП в местността „Яньовско блато“, землището на 
село Полковник Серафимово. 

 

Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на МАРИАНА 

ЦЕКОВА – Зам. 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. 124б, ал.1 от ЗУТ 

Р Е Ш И: 

 

            1. Разрешава изработването на проект за Подробен устройствен план - План за 
регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 57282.5.52 в местност 
„Яньовско блато”, землище на с. Полковник Серафимово, със следните 
устройствените параметри  – устройствена зона  Жм, плътност на застрояване от 20 

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

60%. 

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

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

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

Проектът да се представи в Община Смолян окомплектован с актуална скица от 
кадастралната карта на землище с. Полковник Серафимово  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 57282.5.52 в местност 
„Яньовско блато”, землище на с. Полковник Серафимово.  

   Приложение : Задание за изработване за Подробен устройствен план - План за 
регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 57282.5.52 в местност „Яньовско 
блато”, землище на с. Полковник Серафимово. 

 
 

ПО ТРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Разрешение за 

изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на 
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поземлени имоти с идентификатори 81520.3.398 и 81520.3.408 в местност 

„Мирчово”, землище на с. Чокманово. 

  ДОКЛАДВА: инж. Мариана Цекова – Зам.-кмет на Община Смолян 

 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Преминаваме към точка 34 от дневния ред. Давам думата на г-
жа Цекова. 
МАРИАНА ЦЕКОВА: Моля да разрешите изработването на проект за подробен 

устройствен план – план за регулация и застрояване на поземлен имоти с 
идентификатори 81520.3.398 и 81520.3.408 в местността „Мирчово“, землището на 
село Чокманово. И да одобрите съответно заданието за изработване на този подробен 

устройствен план. Благодаря! 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Имате думата за изказвания, колеги.  

(От залата: Явно е гласуването.) 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Явно е, да. Разрешаването на ПУП-овете е явно. Имате думата 
за изказвания. Има ли желаещи да се изкажат? Не виждам. Който е съгласен да 
прекратим разискванията, моля да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 25, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: С 25 „за“, без „против“ и „въздържали се“, прекратихме 
разискванията. Който е съгласен с така предложеното ни решение по точка 34, моля 
да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 25, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0.  

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: С 25 „за“, без „против“ и „въздържали се“, приехме решението 
по точка 34, а именно разрешаване за изработване на ПУП в местността „Мирчово“, 

землище село Чокманово. 

 

Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на МАРИАНА 

ЦЕКОВА – Зам. 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. 124б, 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 81520.3.398 и 

81520.3.408 в местност „Мирчово”, землище на с. Чокманово, със следните 
устройствените параметри  – устройствена зона  Жм, плътност на застрояване до 60%, 

височина на застрояване до 10 метра, кинт  до 1.2, озеленяване до 40% 

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

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

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

             Проектът да се представи в Община Смолян окомплектован с актуална скица 
от кадастралната карта на землище с. Чокманово  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 81520.3.398 и 

81520.3.408 в местност „Мирчово”, землище на с. Чокманово.  
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             Приложение : Задание за изработване за Подробен устройствен план - План за 
регулация и застрояване на поземлени имоти с идентификатори 81520.3.398 и 

81520.3.408 в местност „Мирчово”, землище на с. Чокманово. 

  
 

ПО ТРИДЕСЕТ И ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Разрешение за 

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

поземлен имот с идентификатор 67965.8.48 в местност „Дупката”, землище на с. 

Соколовци. 

  ДОКЛАДВА: инж. Мариана Цекова – Зам.-кмет на Община Смолян 
 

 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Преминаваме към точка 35. Давам думата на инж. Мариана 
Цекова. 
МАРИАНА ЦЕКОВА: Отново разрешение за изработване на подробен устройствен 

план – план за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 67965.8.48 

в местност „Дупката“, землището на село Соколовци. Моля за вашата санкция и да 
одобрите заданието към този ПУП. Благодаря! 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Имате думата за изказвания, колеги. Има ли желаещи колеги 

да се изкажат? Не виждам. Който е съгласен да прекратим разискванията, моля да 
гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 25, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0.  

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: С 25 „за“, без „против“ и „въздържали се“, прекратихме 
разискванията. Моля, който е съгласен с така предложеното ни решение по точка 35, 

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

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: С 25 „за“, без „против“ и „въздържали се“, приехме решението 
за изработване на подробен устройствен план в местността „Дупката“, землище село 

Соколовци.  

 

Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на МАРИАНА 

ЦЕКОВА – Зам. Кмет на Община Смолян, на основание 21, ал.1, т.11 от ЗМСМА във 
връзка с чл. чл. 124а, ал.1 и ал.2 от ЗУТ и чл. 124б, ал.1 от ЗУТ  

 

Р Е Ш И: 

 

        1. Разрешава изработването на проект за Подробен устройствен план - План за 
регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 67965.8.48 в местност 
„Дупката”, землище на с. Соколовци, със следните устройствените параметри  – 

устройствена зона Жм, плътност на застрояване до 60%, височина на застрояване 
до10 метра, кинт  до 1.2, озеленяване – до 40%. 

             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.  
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              Проектът да се представи в Община Смолян окомплектован с актуална скица 
от кадастралната карта на землище с. Соколовци 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 67965.8.48 в местност 
„Дупката”, землище на с. Соколовци.  

                Приложение : Задание за изработване за Подробен устройствен план - План 

за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 67965.8.48 в местност 
„Дупката”, землище на с. Соколовци. 

  

 

ПО ТРИДЕСЕТ И ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Даване на съгласие за 

издаване на разрешение по чл. 56 от ЗУТ за територията на к.к. Пампорово – к.я. 

„Снежанка“, м-ст „Голям Картъл“ по Наредбата за обектите и елементите на 

градското обзавеждане по чл. 56 от ЗУТ. 

  ДОКЛАДВА: инж. Мариана Цекова – Зам.-кмет на Община Смолян 

 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Преминаваме към точка 36 от дневния ред. Давам думата на 
инж. Мариана Цекова. 
МАРИАНА ЦЕКОВА: Моля да дадете съгласие за издаване на разрешение за 
поставяне на преместваем обект, съгласно чл. 56 от Закона за устройство на 
територията на територията на курортен комплекс Пампорово, курортно ядро 

„Снежанка“, за ледена атракция върху имот с идентификатор 67653.17.22 в местност 
„Голям Картъл“, по кадастралната карта на гр. Смолян. Благодаря! 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Имате думата за изказвания, колеги. Има ли желаещи да се 
изкажат, колеги? Не виждам. Който е съгласен да прекратим разискванията, моля да 
гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 26, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0.  

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: С 26 „за“, без „против“ и „въздържали се“, прекратихме 
разискванията по точка 36. Преминаваме към гласуване на така предложеното ни 

решение. 
 

Поименно гласуване на проекта за решение по т. 36 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    – „за“ 

7. Денислав Костов    – „за“ 

8. Димитър Ангелов    – „за“ 

9. Димитър Кръстанов   – „за“ 

10. Екатерина Гаджева   – „за“ 

11. Иван Френкев    – „за“ 

12. Иван Гавазов    – „за“  

13. Илия Томов     – „за“ 
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14. Кирил Асенов    – отсъства 
15. Коста Начев     – отсъства 
16. Костадин Василев    – „за“ 

17. Мария Семерджиева    – „за“ 

18. Милен Журналов   – „за“ 

19. Минчо Симов    – „за“ 

20. Петър Мирчев     – „за“ 

21. Петър Янев     – „за“ 

22. Рабие Кьосева     – „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: 26 „за“, без „против“ и „въздържали се“) 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: С 26 „за“, без „против“ и „въздържали се“, даваме съгласие за 
издаване разрешение по чл. 56 от ЗУТ, местността „Голям Картъл“. 

 

                Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на МАРИАНА 

ЦЕКОВА – Зам. Кмет на Община Смолян, на основание чл.21 ал.1, т.23 от Закон за 
местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл. 56 ал.2 от ЗУТ 

и чл.10 ал.3 от Наредбата за обектите и елементите на градското обзавеждане по чл.56 

от ЗУТ, 

 

Р Е Ш И: 

 

        1. Дава съгласие за издаване на Разрешение за поставяне на преместваем обект 
по чл.56 от ЗУТ, за територията на к.к. Пампорово - к.я.„Снежанка“,  за „Ледена 
атракция“, с площ на съоръжението 180кв.м в поземлен имот с идентификатор 

67653.17.22 в м-ст „Голям Картъл“ по Кадастралната карта на гр.Смолян. за срок 
3(три)години.  

            2. Дава съгласие за издаване на Разрешение за поставяне на преместваем обект 
по чл.56 от ЗУТ, с включено  предварително изпълнение по чл.60 ал.1 от АПК, поради 

започване на туристическия зимен сезон 2019г. – 2020г. 
 

ПО ТРИДЕСЕТ И СЕДМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Даване на съгласие за 

издаване на разрешение по чл. 56 от ЗУТ, за територията на к.к. Пампорово – 

к.я. „Снежанка“, по Наредбата за обектите и елементите на градското 

обзавеждане по чл. 56 от ЗУТ. 

  ДОКЛАДВА: инж. Мариана Цекова – Зам.-кмет на Община Смолян 
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ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Преминаваме към точка 37 от дневния ред. Давам думата на 
инж. Мариана Цекова. 
МАРИАНА ЦЕКОВА: Моля да дадете съгласие за издаване на разрешение за 
поставяне на преместваем обект съгласно чл. 56 от ЗУТ за територията на курортен 

комплекс Пампорово, курортно ядро „Снежанка“, за детски ски-влек, с площ 428 

квадрата, върху поземлен имот с идентификатор 69345.6.156 по кадастралната карта 
на село Стойките, община Смолян. Благодаря! 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Имате думата за изказвания, колеги. Има ли желаещи някой да 
се изкаже, колеги? Не виждам. Който е съгласен да прекратим разискванията, моля да 
гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 26, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0.  

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: С 26 „за“, без „против“ и „въздържали се“, прекратихме 
разискванията.  
 

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    – „за“ 

7. Денислав Костов    – „за“ 

8. Димитър Ангелов    – „за“ 

9. Димитър Кръстанов   – „за“ 

10. Екатерина Гаджева   – „за“ 

11. Иван Френкев    – „за“ 

12. Иван Гавазов    – „за“  

13. Илия Томов     – „за“ 

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

17. Мария Семерджиева    – „за“ 

18. Милен Журналов   – „за“ 

19. Минчо Симов    – „за“ 

20. Петър Мирчев     – „за“ 

21. Петър Янев     – „за“ 

22. Рабие Кьосева     – „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“ 
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ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Моля, обявете резултата. 
(Мариана Иванова: 26 „за“, без „против“ и „въздържали се“) 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: С 26 „за“, без „против“ и „въздържали се“, приехме решението 
по точка 37, а именно даване съгласие за издаване на разрешение по чл. 56 от ЗУТ за 
поставяне на детски ски-влек. 
 

Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на МАРИАНА 

ЦЕКОВА – Зам. Кмет на Община Смолян, на основание чл.21 ал.1, т.23 от Закон за 
местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл. 56 ал.2 от ЗУТ 

и чл.10 ал.3 от Наредбата за обектите и елементите на градското обзавеждане по чл.56 

от ЗУТ, 

 

Р Е Ш И: 

 

            1. Дава съгласие за издаване на Разрешение за поставяне на преместваем обект 
по чл.56 от ЗУТ, за територията на к.к. Пампорово - к.я.„Снежанка“ за „Детски ски 

влек“, с площ 428кв.м, заета от съоръжението и 1283кв.м – охраняема площ, в 
поземлен имот с идентификатор 69345.6.156 по Кадастралната карта на с.Стойките, 
общ.Смолянза срок 3(три)години.  

             2. Дава съгласие за издаване на Разрешение за поставяне на преместваем 

обект по чл.56 от ЗУТ, с включено  предварително изпълнение по чл.60 ал.1 от АПК, 

поради започване на туристическия зимен сезон 2019г. – 2020г. 

 

ПО ТРИДЕСЕТ И ОСМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Отдаване под наем на 

част от поземлен имот публична общинска собственост с идентификатор 

67653.1.669 по кадастрална карта на гр. Смолян, чрез публично оповестен 

конкурс по реда на Закона за общинската собственост (паркинг Студенец). 

  ДОКЛАДВА: инж. Мариана Цекова – Зам.-кмет на Община Смолян 
 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Преминаваме към точка 38 от дневния ред. Давам думата на г-
жа инж. Мариана Цекова. 
МАРИАНА ЦЕКОВА: Отдаване под наем на част от поземлен имот публична 
общинска собственост с идентификатор 67653.1.669 по кадастралната карта на гр. 

Смолян, чрез публично оповестен конкурс по реда на Закона за общинската 
собственост. Моля за вашата санкция.  
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Имате думата за изказвания, колеги. Да, г-н Сабрутев. 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Уважаема г-жо председател, уважаема г-жо заместник-кмет! 
Значи на една от комисиите поисках една справка, ама виждам, че нещо не я 
представяте. Не знам, от неуважение към мен ли е или по принцип така не ги спазвате 
тези неща? Даже тука сте си записали в справката, която сте ни пратили, становища 
на постоянните комисии сте си записали – „По искане на Стефан Сабрутев на 
заседанието на Общинския съвет да се даде справка за постъпилите приходи и 

направените разходи за миналата година.“ Имате ли готовност да ни отговорите, 
защото все пак ще отдаваме под наем нещо и си мисля, че и ние гражданите трябва да 
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сме наясно. От една година така с не добро управление, късно започнало, колко пари 

са приходите и колко са разходите?  

МАРИАНА ЦЕКОВА: Да, мога да ви отговоря, ако позволите. Съжалявам, че не са ви 

изготвили справката писмено. 13 286 лв. са ни приходите, като имаме приходи 

директно от граждани по касовите апарати, които показват и от абонаменти, които 
сме получили от съседни хотели, които са ползвали паркоместа, с фактури съответно. 

Имаме 7 000 лв., които са ни разходи по организацията за стопанисването на самия 
паркинг, почистването на стълбището до комплекса от спирката до „Студенец“. 

Имаме заплати 2 100 лв. плюс имаме и допълнително граждански договор, който 

граждански договор отново възлиза на около 2 000 лв. Точната цифра, моля да бъда 
извинена, не мога да я цитирам. 

СТЕФАН САБРУТЕВ: Тоест какъв е баланса от това, което чухме сега, че нямам 

калкулатор? 

МАРИАНА ЦЕКОВА: Балансът, както го изброих, мисля че почти сме… като изобщо 

не смятам снегопочистването на самия паркинг, което е изключително тежко перо. И 

не смятам сумата, която сме дали за почистване на паркинга през периода, в който 

знаете имаше бедствено положение, този сезон горе на курортния комплекс и 

паркинга се наложи да бъде ползван като резервен терен, върху който да бъдат 
премествани автомобили, които бяха закъсали по пътното платно по панорамния път. 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Имам предложение… 

МАРИАНА ЦЕКОВА: Тези средства сме ги получили.. Извинявайте, че ви прекъснах. 

Тези средства сме ги получили от Междуведомствената комисия и затова тях не сме 
ги вкарвали в това ваше искане, но ви уведомявам. 

СТЕФАН САБРУТЕВ: Имам предложение, Общината да стопанисва сама паркинга. 
Моля да го подложите на гласуване, като се закупи съвременна техника за контрол 

съответно на достъпа, като почистването се поеме от фирмата, която чисти частта на 
Пампорово, с която има сключен договор. Съответно назначи допълнително хора на 
работа, за да може да влизат приходи. Аз съм убеден, че може да печели този паркинг 
при едно добро стопанисване. Благодаря! 
МАРИАНА ЦЕКОВА: Уважаеми г-н Сабрутев, това предложение може би е резонно. 

Само че снегопочистването за този сезон и за следващия, имаме сключени договори 

след обществена поръчка по Закона за обществените поръчки и няма как предметът 
на договора… То е ясно за колко километра става въпрос снегопочистване и вътре в 
това снегопочистване изобщо не се е касаело за извършване на тази дейност на 
паркинга. Съвременните средства – да, чухме и други предложения за съвременните 
средства, като казахте съответно бариера или нещо друго със съответно монети или 

банкноти, които да бъдат заплащани. Това е добре, само че към настоящия момент в 
бюджета на Община Смолян няма заложени такива средства. Мисля, че всички 

знаете, че бюджета на Община Смолян в момента е на сайта на Общината и може 
всички да давате предложения. Така че за следващия зимен сезон може би това би 

било добре да се случи. Да, слушам ви. Благодаря! 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Аз не съм юрист, но до колкото знам има едни договори, 

които се наричат анекси и спокойно може да възложите на почистващата фирма да 
чисти и паркинга и не мисля, че струва много пари. А относно бюджета, ама вие 
предизборно толкоз  неща, които ги няма в бюджета изпълнихте, че сега за 10-20 

хиляди лева го правим на въпрос тука да се закупи една система. Моля ви се, това не е 
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сериозно! Пак напомням, дано този път не забравите да подложите предложението ми 

на гласуване. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Да, г-жо Гаджева. 
ЕКАТЕРИНА ГАДЖЕВА: Уважаема г-жо председател, уважаема г-жо заместник-
кмет! По отношение на така представената ни докладна, един мандат съм съветник и 

всяка зима тази докладна минава. Очевидно е, че не може да се намери фирма на по-

висока цена, която да изпълни тази поръчка. Няма интерес към нея. В тази връзка 
предполагам, че нищо чудно и в този случай да е така ситуацията, още повече, че 
времето напредва. Така че аз бих предложила на колегите на този етап ние да 
подкрепим предложената ни докладна и при дадена цена 4 000 лв. съобразно сезона, 
да се надяваме, че ще бъде намерен подобен изпълнител. И междувременно, за 
съжаление може би ще трябва да прибегнем като миналата година до изпълнение на 
дейността от Общината. А за следващата година, в случай, че тази година не бъде 
избран наново изпълнител и при тази цена, би могло да се помисли включително за 
други варианти и други варианти на търсене на технически средства и обледеняващи 

препарати и други варианти.  Но на този етап мисля, че е късно и сега неподкрепяйки 

я, просто това е последният шанс да може да се търси друг вариант в сравнение с 
настоящия. Благодаря! 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Благодаря, г-жо Гаджева! Г-н Топов. 
ФИЛИП ТОПОВ: Аз няма да спазя обещанието си да не вземам думата, защото това е 
докладна записка, която за пореден път се внася. И миналият път не поради това, че 
не се намери кой да експлоатира паркинга, а поради неприемане от Общинския съвет. 
Въпрос. Миналата година как се експлоатира този паркинг? От кой се експлоатира и 

какви бяха приходите? Второ. Защо пак се внася? Защо пак се внася, дето се казва, в 8 

без 10 това нещо? И третият ми въпрос е, този паркинг в крайна сметка ще бъде ли 

отрегулиран да бъде въведена някаква техника приходите да влизат директно в 
общинския бюджет? Прав е г-н Сабрутев. Има достатъчно възможности – с късане на 
билетчета, да не навлизаме в подробности. Все се оплакваме, че нямаме приходи, че 
не гласуваме под наем помещения и така нататък, и така нататък. Аз да ви кажа 
откровено, в моята практика като юрист и като адвокат не ми се е случвало да 
сключваме договори под наем само за зимните месеци или за определен период. 

Договорът се сключва за година, години и прочие. По тази логика дайте да изключим 

от този договор съботите и неделите, защото са почивни дни и няма приходи. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Благодаря, г-н Топов! Други изказвания има ли? 

МАРИАНА ЦЕКОВА: Може ли да отговоря на г-н Топов? 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Да, заповядайте, г-жо Цекова. 
МАРИАНА ЦЕКОВА: Г-н Топов, както преди малко отговорих устно на питането  на 
г-н Сабрутев, отново се повтарям и отново обяснявам. Предходният зимен сезон беше 
обявен търг, не се явиха. 
(Филип Топов, от място: Коя година беше?) 

МАРИАНА ЦЕКОВА: Миналата година, г-н Топов. Миналата година, да. Ако може, 
ще ви обясня и по-нататък. Община Смолян се зае със свои служители да упражнява 
тази дейност. Мисля, че знаете, че Община Смолян не е търговско дружество и тя не 
би следвало да изпълнява такава дейност. Но въпреки всичко, наши служители 

изпълняваха тази дейност. Казах ви разчетите, които са от придобитите суми. Тоест 
билетчетата… , думичката „билетче“ вече не съществува. Това не е финансов 
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инструмент. По тази причина, за да може да изпълняваме тази дейност, която вие 
настоявахте да я изпълним и ние сме длъжни, защото все пак разпоредителят с 
бюджетните средства и всичко това се върши под вашето вещо ръководство – вие 
решавате и ние изпълняваме.  Искам да ви кажа, че беше закупен специално касов 
апарат и беше вързан към системата на Националната агенция по приходи. Това е 
начинът, по който ние може да изпълняваме тази дейност. Тази дейност беше 
изпълнявана през сезона и пак повтарям, от наши служители. Казах за заплати колко, 

за граждански договор. Наложи се, защото служителите, които са наети в Община 
Смолян, те са наети точно за определена дейност. Няма как да им се вменява нещо 

друго. Знаете, че преди тази сесия ние гласувахме числеността на Общината и 

съответно разпределението на длъжностите, които по-нататък ще се случат. Това 
мисля, че ако за следващата година бъде направено някакво общинско предприятие, 
което да извършва такива търговски дейности, да му се вмени на това предприятие. 
Но за тази година това е предложението, което ние ви предлагаме. Ваше е решението, 

вие ще прецените как да бъде стопанисван този паркинг. Затова сме написали и тази 

докладна. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Благодаря, г-жо Цекова! Г-н Иван Френкев. 
ИВАН ФРЕНКЕВ: Уважаема г-жо председател на Общински съвет, уважаема г-жо 

заместник-кмет! Имам следният въпрос. Тези 7 000 лв., които казахте, те за какви 

разходи са точно? Може ли да ми кажете? И може ли всъщност справката, която г-н 

Сабрутев е поискал всъщност да ни я изпратите, за да я получим и да видим 

приходите, разходите по пера за какво са харчени тези 7 000 лв. До колкото виждам, 

при рисково изпълнения сезон, нека така да го кажем, политически коректно, не 
добре организираният сезон миналата година, за тези предполагам 4 месеца сте 
успели да генерирате приход от 12 хиляди.  

МАРИАНА ЦЕКОВА: Да, да. 
ИВАН ФРЕНКЕВ: А ние сме поставили като цена минимум 4 000 лв. 
МАРИАНА ЦЕКОВА: Да. 
ИВАН ФРЕНКЕВ: Това става въпрос за година, при положение, че договорът е за 4 

години. 

МАРИАНА ЦЕКОВА: Не е за година, не. 
ИВАН ФРЕНКЕВ: За 3 месеца, извинявайте! За три месеца. При положение, че 
договорът е за 4 години. До колкото видях от докладната. 
МАРИАНА ЦЕКОВА: Да, за четири сезона. 
ИВАН ФРЕНКЕВ: За четири сезона. Значи няма как догодина предложението на 
колежката Гаджева да бъде гласувано, защото ние ако гласуваме сега, става въпрос, 
че паркинга за поне 4 години се дава под наем. Четири сезона, много се извинявам, но 

те са си четири години. Въпросът ми е следният. Кое налага цената да бъде толкова 
ниска? При положение, че за всички в града е ясно, че този паркинг има интерес към 

него от една страна. Второто нещо, което искам да запитам, при положение, че всеки 

от нас минава покрай този паркинг и вижда, че паркинга е пълен. Когато се даде на 
някой друг, на някоя друга външна фирма, тази друга външна фирма ще определи 

цени съобразно икономическите си интереси за престоя на този паркинг. Съответно 

това може да се отрази както на туризма, така и на всички  граждани от Община 
Смолян, които искат да посещават Пампорово и няма къде да паркират колите. 
Видяхме, че ако се паркира на улицата, това създава предпоставки за проблеми. Така 
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че предполагам, че тази година съответните организации, съответната организация за 
курорта ще бъде направена и всички посетители на Пампорово ще трябва да паркират 
някъде на паркинг. Така че ние реално гарантираме пълен паркинг и го отдаваме за 
4 000 лв. за три месеца. И последен въпрос. След като ние тепърва трябва да 
сключваме договор за почистване на паркинга, може ли да ми кажете как е бил 
почистван миналата година паркинга? Благодаря! 
МАРИАНА ЦЕКОВА: Така. Не случайно ви казах за средствата. Не случайно ви 

казах, че и нашите и допълнително изпълнителите и хората от временната ни заетост 
са чистили допълнително, което тези средства ние не сме ги акумулирали в разхода 
към настоящия момент, който бях казала. Значи, ако сметнем заплатите на нашите 
хора, които сме ги давали, които им е вменявано допълнително почистване по един 

или друг начин, обясних ви след това, че част от средствата ги е заплатила държавата, 
когато беше големия проблем. Искам и нещо друго да ви кажа. Едва ли би било 

рентабилно на който и да е частник, да качи цената повече от тази, която е нормална. 
Значи на курорта вече има няколко изградени паркинга. Мисля, че го знаете. Още 
повече, че съвсем близо до съоръженията, съвсем нов паркинг ще функционира, на 
руският хотел. Така че всеки би предпочел да отиде там, от колкото на този нашия 
паркинг, който е. Още повече, че големите снегове, които са, знаете, че се избутват 
точно върху част от паркинга и затова самият паркинг не може да бъде ползван като 

цяло, в цялост. И не може да бъде запълнен целия му капацитет. Ваша е волята, пак 
повтарям, вие решавате. Ако г-жа Гаджева предложи за една година, вие предлагате. 
Считам, че най-добре е вие да решите какво да се направи с паркинга. През утрешния 
ден по инициатива на областният управител ние сме поканени да предложим за 
територията на Община Смолян резервен такъв терен, където при бедствия да бъдат 
изтеглени всички такива автомобили. Може би, ако не стигнем до някакъв консенсус, 
нашето предложение ще бъде това да е паркинга. Да може да се ползва. 
(Филип Топов, от място: При бедствия.) 

МАРИАНА ЦЕКОВА: Да. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Само секунда, г-н Френкев има реплика. 
(Ангел Безергянов, от място: На реплика на кмета. На кмета по Правилник няма.) 

МАРИАНА ЦЕКОВА: Няма, как ще ми репликирате? 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Г-жо Гаджева, заповядайте! 
ЕКАТЕРИНА ГАДЖЕВА: Аз правя реплика към г-н Френкев по повод изказването, 

че съм предложила, как беше, да е за една година и на вас. Аз казах, че в случай, че не 
се наеме за периода, за който е, и ви предложих да подкрепите докладната във вида, в 
който е подадена. Тоест не съм предлагала една година. Считам, че ако се отдаде на 
тази цена, която е на търг – 4 000 лв., ако наистина има интерес към този обект, то 

може да стигне и 6, и 7 хиляди, което практиката ни предишната година изобщо не 
показа, че е така. В случай, че този обект наистина е интересен, той би трябвало да 
достигне своята максимална цена. А в случай, че отново сме в казуса на миналата 
година, и нямаме избран изпълнител и не се яви, тогава минаваме към план „Б“ – 

Общината отново да започне процедура. Тоест не съм предлагала една година. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Имате думата за изказвания. Да, г-н Стоян Иванов. 
(Димитър Кръстанов, от място: Това беше реплика, това е дуплика.) 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Заповядайте, г-н Френкев. 
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ИВАН ФРЕНКЕВ: Явно не съм разбрал правилно, за което се извинявам! Второ. 

Всички тези проблеми, свързани с поддръжката на паркинга, всъщност могат да бъдат 
организационно решени, както с почистването, така и с всичко останало, при желание 
на Общината да стопанисва и да прибира приходите от тази дейност. Всичко това 
нещо може да бъде организирано, може да бъде изпълнено и Общината да получава 
приходи от този обект. В противен случай, ако ние подкрепим тази докладна, реално 
ние ще дадем всички тези приходи на някой частник, който от тук нататък на какви 

цени и както вие спекулирате, така и аз мога да спекулирам, че може да вдигне пък 
цената два пъти. Защото този паркинг е най-удобният за всички. Затова според мен, аз 
подкрепям предложението на г-н Сабрутев за бариера и всъщност Общината да го 

стопанисва и прибира всички приходи. Благодаря! 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Г-н Стоян Иванов. 
СТОЯН ИВАНОВ: С думи прости. Ако искаме отново да акумулираме загуба, трябва 
да се вслушаме в предложението на г-н Френкев и на г-н Сабрутев. Видно от отчетът, 
който прочете г-жа Цекова, паркингът е работел на загуба и то сериозна загуба. Ако 

го отдадем така, както предлага в момента общинското ръководство и г-жа Цекова, 
долната граница, която ще влезе в Община Смолян е 4 000 лв. Това е долната граница. 
Тоест тя ще акумулира приходи. Тази граница може да иде и 10 хиляди, може да иде 
и 15 хиляди, след като е толкова атрактивен, както каза г-н Френкев. Ще се явят 
много кандидати, ще има наддаване и Общината само ще спечели от това. Затова аз 
си мисля, че няма какво толкова много да умуваме, защото тука бая хора са дошли, 

ами да вземем да минаваме към приключване на дебатите и вота на хората ще покаже 
кое е правилно и кое не. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Благодаря, г-н Иванов! Имате ли други изказвания? Да, г-н 

Кръстанов. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Както се казва, всичко по реда си. Уважаеми г-н Иванов, 
ние с вас понеже сме от доста продължително време тук в тази зала и знаем много 

добре лицата и хората, които стопанисват този паркинг, и ако те не бяха толкова 
добре познати, поне на този кръг, който от време на време обитава сградата на 
Общинския съвет и тази зала, всичко щеше да бъде наред. Но не е точно така. Аз съм 

имал преки наблюдения и знам, че има години, когато има особено обилни 

снеговалежи, както се е случвало много пъти и когато разходите за почистването на 
подобно съоръжение наистина са по-големи, както миналата година между другото. 

Апропо, миналата година беше пик така в дебелината на снежната покривка. И съм 

съгласен, че може да има повечко разходи за почистване. Но няма пречки, никакви 

пречки няма Общината сама да организира използването на това съоръжение и да 
прибира от всичко това един нормален приход. И затуй колегите поставят въпроса за 
справката, за разбивката на тези разходи, които са направени. Защото там може да 
има много неща, които стоят зад числата. В цялата тази работа, свързана с 
икономическите анализи има нещо много важно – какво стои зад тези числа. Така че 
нашата позиция е ясна. За съжаление, така този въпрос се повтаря в годините, някъде 
ноември-декември ние непрекъснато с вас обсъждаме и с администрацията какво да 
правим с този паркинг. И наистина може би трябва да спазим тука едно предложение 
и да се опитаме да го възприемем, да го дадем за една година и след това да търсим 

трайно решение. Това си го обещаваме от години. Трайно решение. Разбира се, да 
стигнем до някакъв консенсус, защото винаги съществува, пак казах, поради 
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характера на лицата, които обикновено са там, винаги съществува едно съмнение, 
определено, че се правят реверанси. Така че нека да гласуваме. Благодаря! 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Благодаря, г-н Кръстанов! Други изказвания има ли, колеги? 

Не виждам. Който е съгласен да прекратим разискванията, моля да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 26, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0.  

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: С 26 „за“, без „против“ и „въздържали се“, прекратихме 
разискванията. В момента има три становища, три предложения. Едното предложение 
на г-н Стефан Сабрутев да се стопанисва от Общината, като се монтира бариера. 
Второто становище е да бъде отдадено за период от 1 година, от г-н Иван Френкев и 

предложението, което е на г-жа Катя Гаджева да подкрепим докладната, която е 
дадена от г-н… 

(Петър Мирчев, от място: Това не е предложение.) 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: То не е предложение, то просто е изказване. Да, г-н Френкев. 
ИВАН ФРЕНКЕВ: Не съм правил предложение. Казах, че подкрепям предложението 
на г-н Сабрутев. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Добре. Значи тогава имаме само едно. Да гласуваме 
предложението на г-н Стефан Сабрутев. Който е съгласен да подкрепим становището 

на г-н Сабрутев, моля да гласува. 
(Димитър Кръстанов, от място: Поименно.) 

МАРИАНА ЦЕКОВА: Не сега. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Поименно ще бъде крайното гласуване. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 10, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 15.  

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Преминаваме към гласуване на цялостната докладна записка. 
Тя е поименно. 

 

 

Поименно гласуване на проекта за решение по т. 38 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    – „против“ 

7. Денислав Костов    – „за“ 

8. Димитър Ангелов    – „за“ 

9. Димитър Кръстанов   – „против“ 

10. Екатерина Гаджева   – „за“ 

11. Иван Френкев    – „против“ 

12. Иван Гавазов    – „против“  

13. Илия Томов     – „въздържал се“ 

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

17. Мария Семерджиева    – „за“ 

18. Милен Журналов   – „за“ 
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19. Минчо Симов    – „въздържал се“ 

20. Петър Мирчев     – „за 
21. Петър Янев     – „за“ 

22. Рабие Кьосева     – „против“ 

23. Салих Аршински   – отсъства 
24. Сийка Йочева    – „въздържала се“ 

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“, 6 „против“, 5 „въздържали се“) 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: С 15 „за“, 6 „против“ и 5 „въздържали се“, предложението се 
приема. 
 

Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на МАРИАНА 

ЦЕКОВА – Зам. Кмет на Община Смолян, на основание чл.14, ал. 7 и ал.8 от Закона за 
общинската собственост, чл.21 ал.1 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество и чл. 21, ал.1 т. 8  и ал. 2 и  чл.27 

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 част от поземлен имот с използваема площ  2 350 кв.м.  от поземлен имот с 
идентификатор 67653.1.669 целия с площ от 6 739 (шест хиляди седемстотин тридесет 
и девет) кв.м , с начин на трайно ползване: за друг вид застрояване,трайно 

предназначение на територията урбанизирана, актуван с Акт за публична  общинска 
собственост № 1150/19.12.2014год., вписан в Служба по вписванията – Смолян под 

№165, том VІII, н.д. 630, вх. регистър 2552/19.12.2014г., парт.№12135,  попадаща в 
УПИ II – паркинг, кв. 6 по плана на гр. Смолян, КК Пампорово, туристическо ядро 

„Студенец“ – съгласно приложения проект (част пътна, чертеж транспортна схема). 
           IІ. Офертите, предоставени от участниците в конкурса, трябва да отговарят на 
следните минимални условия : 
          1.  Минималната  наемна конкурсна цена за периода 31.12.2019г. до 01.04.2020г.  
не може да бъде по–ниска от 4000,00 лева (четири хиляди лева) без ДДС.  

          2. Участниците да представят Програма за поддръжка и стопанисване на обекта, 
включваща най-малко следното: поддържане и снегопочистване на паркинга, както и 

прилежащите площи към него, включително подход-стълбище (включващ паркинга 
на главен път Смолян-Пампорово към х. “Студенец“), както и разкриване на сезонни 

работни места и организиране и осъществяване на денонощна охрана.  
           3. Срок за наемане  на обекта 4 (четири ) години, обхващаш периода ( зимните 
месеци) от 2019г./2020г., 2020 г./2021г.,2021 г./2022г.,2022 г./2023 г. 
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       III.Изисквания и критерии за оценка на офертите : 
 

       1.Минималната наемна цена за периода от 31.12.2019г. до 01.04.2020г.  е в размер 

на 4 000 лева, без  ДДС (четири хиляди лева ) с тежест в комплексната оценка – 60 % 

        2. Програма за поддръжка и стопанисване на обекта – с тежест в комплексната 
оценка 30 % 

        3. Срок за наемане на обекта 4 (четири ) години, обхващаш периода от месец 

декември до месец март включително - с тежест в комплексната оценка 10 % 

 

        Оценката на представените предложения от участниците се изчислява на база на 
комплексна оценка (КО), която се формира по следната формула: 
КО=Ц+П+С 

        Показател (Ц) - Оферирана наемна цена с тежест в комплексната оценка – (60т.)  
       Показател (П) Програма за поддръжка и стопанисване на обекта - (30 т.) 
       Показател (С) Срок за наемане на обекта - (10 т.) 
        IV. 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.  

         V.В договора за наем да бъде включена клауза: 
1.Наемателя  дължи предложената наемна цена  за всяка следваща година за активен 

зимен сезон обхващаш месеците от декември  до март включително,  за срока на 
договора.  
          VI. На основание чл. 60, ал. 1 от АПК допуска предварително изпълнение на 
решението 
 

 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Сега колеги, трябва да изберем председателстващ заседанието 

нашето, за да продължим по-нататък, защото точка 39, 40, 41 и 42 вносител съм аз. 
Имате думата за предложения. Да, г-н Безергянов. 
АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Уважаема г-жо кмет, уважаема г-жо председател, колеги 

съветници! Предлагам г-н Петър Мирчев да бъде временно водещ заседанието. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Благодаря, г-н Безергянов! Други предложения? Има ли други 

предложения, колеги? Не виждам. Който е съгласен да прекратим разискванията, 
моля да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 24, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0.  

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Който е съгласен г-н Петър Мирчев да бъде 
председателстващ, моля да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 24, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0.  

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: С 24 „за“, без „против“ и „въздържали се“, председателстващ е 
г-н Петър Мирчев. Заповядайте, г-н Мирчев! 
(Общинският съветник Петър Мирчев зае мястото си на временно 

председателстващ заседанието по точки 39, 40, 41 и 42 от дневния ред.) 

 
 

ПО ТРИДЕСЕТ И ДЕВЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Писмо входирано в 

деловодната система на Община Смолян с вх.№ ДЛ010017 от 24.10.2019 г. от 
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Кирил Асенов представител на ,,Перелик инфраструктурна компания“ АД с 

ЕИК:200093426, във връзка с разрешение подмяна на ограда на параклис „Св. 

Кирик и Юлита“. 

  ДОКЛАДВА: Венера Аръчкова – Председател на Общинския съвет 

 

ПЕТЪР МИРЧЕВ: Уважаеми колеги, преминаваме към разглеждане на точка 39 от 
дневния ред, а именно: Писмо, входирано в деловодната система на Община Смолян с 
вх. № ДЛ010017 от 24.10.2019 г. от Кирил Иванов Асенов, представител на ,,Перелик 
инфраструктурна компания“ АД, във връзка с разрешение подмяна на ограда на 
параклис „Св. Кирик и Юлита“. Давам думата на вносителя. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Колеги, на комисии разглеждахме тази докладна. Нямам нещо 

каквото да добавя. Призовавам ви да дадем съгласие на кооперацията в Широка лъка 
да направи тази временна ограда на параклис „Св. Кирик и Юлита“. 

ПЕТЪР МИРЧЕВ: Колеги, разкривам дискусия. Желаещи за изказване? Не виждам. 

Моля, който е съгласен да прекратим разискванията, да гласува „за“. 

ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 24, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0.  

ПЕТЪР МИРЧЕВ: С 24 „за“, без „против“ и „въздържали се“, прекратихме 
разискванията. Пристъпваме към гласуване. Явно гласуване, колеги. Моля, който е 
съгласен да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 24, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0.  

ПЕТЪР МИРЧЕВ: С 24 „за“, без „против“ и „въздържали се“, колеги, приехме 
докладната записка.  
  

 

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 и 

ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация 
 

Р Е Ш И: 

 

          Дава съгласие на Горовладелска производствена кооперация „Карлък –СС“ с. 
Широка лъка да подмени лека дървена ограда около параклиса „Св. Кирик и Юлита“ 

местността „Карлък“, под връх „Голям  Перелик“, при спазване на всички приложими 

законови и подзаконови нормативни актове. 
 

Приложение: 
1. Писмо с вх.№ ДЛ010017 от 24.10.2019 г. 
2. Писмо с вх.№ 016 от 24.10.2019 г. 
 

ПО ЧЕТИРИДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Отчет на ликвидатора на 

„Смолян Автотранспорт“ ЕООД – Смолян. 

  ДОКЛАДВА: Венера Аръчкова – Председател на Общинския съвет 

 

ПЕТЪР МИРЧЕВ: Преминаваме към разглеждане на точка 40 от дневния ред, а 
именно постъпила докладна записка, подадена от Георги Йочев – ликвидатор на 
„Смолян Автотранспорт“ ЕООД. Давам думата на вносителя. Г-жа Сийка Йочева има 



Протокол № 03/28.11.2019 г.  

  

89 

 

подадена декларация, че е в конфликт на интереси и няма да участва в гласуването по 

тази точка. Давам думата на вносителя. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Постъпила е докладна записка от ликвидатора на „Смолян 

Автранспорт“ в ликвидация – г-н Георги Йочев, с която той прави отчет. Този отчет 
ви е предоставен. Първа точка на докладната е приемане отчета на ликвидатора на 
„Смолян Автотранспорт“ и хода на събитията в ликвидацията. Втора точка е 
определяне срока. Тука доуточнихме нещата, които ги приемам в комисиите, да бъдат 
прехвърлени до 31 декември 2019 година всички движими и недвижими дълготрайни 

материални активи на Община Смолян. Други предложения нямам. Това е 
предложението, което от комисиите излезна и което го приемам. 

ПЕТЪР МИРЧЕВ: Колеги, разкривам дискусия. Г-н Кръстанов, заповядайте! 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви, г-н Мирчев! Уважаема г-жо председател, 

уважаеми колеги и гости! Много пъти сме разговаряли по този въпрос. Имало е и по-

бурни и по-спокойни изказвания по отношение на конкретни въпроси, свързани с 
ликвидацията на „Смолян Автотранспорт“ ЕООД. Тъй като в един определен период, 

макар и за съвсем кратко, аз съм бил управител на това търговско дружество, искам 

да се отбележи в протокола, че ще се въздържа и няма да участвам в гласуването по 

този въпрос, за всеки случай, във връзка с новите изменения на Закона за разкриване 
и установяване на конфликт на интереси. Но искам да отбележа, че това е първо една 
добре свършена работа от страна на ликвидатора определено, по моя преценка, 
защото фактически това е една много специфична материя. Само това отбелязвам. 

Ликвидацията на търговски дружества по действащият Търговски закон съвсем не е 
елементарна работа. На някои от колегите им се искаше някак си много скоротечно и 

за прекалено кратко време така да станат нещата, но така или иначе там има един ход, 

който се определя от преклузивни срокове и така нататък. Едновременно с това 
приветствам предложението към Нова година или към 31 декември тази година да 
бъдат прехвърлени всички активи в патримониума на Община Смолян, където е 
тяхното място и по този начин като цяло да се облекчи процедурата с 
освобождаването на предприятието от имоти и това да приближи много бързо така 
идеята за приключване на тази процедура. Така че мисля, че има всички основания да 
бъде подкрепено подобно предложение, което практически решава въпроса с 
ликвидацията на това търговско дружество при което Общината получава всички 

онези имоти, активи в капитала и така нататък, които практически така или иначе са 
предоставени на търговското дружество с тях да извършва въпросната търговска 
дейност от предходните години. Благодаря ви! Няма да участвам в гласуването. 

ПЕТЪР МИРЧЕВ: Благодаря, г-н Кръстанов! Други изказвания? Не виждам. Моля, 
който е съгласен за прекратяване на разискванията, да гласува „за“. Колеги, преди да 
обявя резултата, тъй като виждам, че ликвидаторът г-н Георги Йочев вдига ръка, ако 
нямате нищо „против“, нека да му дадем думата за изказване. 
ГЕОРГИ ЙОЧЕВ – ликвидатор на „Смолян Автотранспорт“: Уважаема г-жо 

председател, уважаеми господа и госпожи общински съветници! Ще бъда много 
кратък. В докладната съм посочил как върви ликвидацията като цяло до момента и 

какви са сроковете, които предполагат от тук нататък нещата да се случат. Като в 
някои от тях е сложен резерв с оглед на техническото време за обработка на 
документацията. Бих искал да ви обърна внимание на точка 11 от доклада, която е 
„Провеждане на годишна инвентаризация, която е назначена от 1 декември до 30 
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декември 2019 година и тя се провежда ежегодно. Искам да ви отбележа, че преди 

приключването на тази инвентаризация, по никакъв начин не може да прехвърля, 
колкото и голямо желание да имам, всичките имоти към Община Смолян. Това е 
нещото, на което искам да ви обърна внимание и не случайно в точка 13 сме записали 

с екипа „Приемане и предаване на дълготрайни материални активи към Община 
Смолян в срок до февруари месец 2020 г.“ Всичко това е заради годишната 
инвентаризация, както и заради годишният данъчен отчет, който трябва да 
представим пред вас, НАП и НСИ. Благодаря ви! Имайте го предвид това, когато 

вземате решение. Благодаря ви! 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Съгласно Закона за счетоводството, годишна инвентаризация 
се прави края на всяка година,  на дълготрайните материални активи два пъти, на две 
години, а на материалните запаси е година за година. При наличието, че ние сме в 
период на ликвидация, тази годишна инвентаризация може да бъде и самото 

приемане и предаване. Тъй че няма никакъв проблем самите движими и недвижими 

вещи да бъдат предадени до 31 декември, а останалите срокове да си бъдат спазени, 

защото обработката на счетоводните документи, отразяването в Годишна данъчна 
декларация,  Годишен отчет, Годишен финансов отчет, тези неща – освобождаването 
на персонала, има периоди на издаване – те трябва да се отразят в самите протоколи 

за приемане и предаване. В същото време това е имано предвид. Това, което 

коментирахме и на самата комисия, че сега фактически годишната инвентаризация ще 
бъде и един вид приемане и предаване. А резултатите от годишната инвентаризация 
са периода, в който януари месец трябва да бъдат залегнали в счетоводните 
документи с дати декември. 

ПЕТЪР МИРЧЕВ: Колеги, не виждам други изказвания. Моля, който е съгласен, да 
гласува „за“ прекратяване на разискванията. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 25, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0.  

ПЕТЪР МИРЧЕВ: С 25 „за“, без „против“ и „въздържали се“, прекратихме 
разискванията. Поименно гласуване, колеги. 

 

Поименно гласуване на проекта за решение по т. 40 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    – „за“ 

7. Денислав Костов    – „за“ 

8. Димитър Ангелов    – „за“ 

9. Димитър Кръстанов   – не участва в гласуването 

10. Екатерина Гаджева   – „за“ 

11. Иван Френкев    – „за“ 

12. Иван Гавазов    – „въздържал се“  

13. Илия Томов     – „за“ 

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

17. Мария Семерджиева    – „за“ 

18. Милен Журналов   – „за“ 

19. Минчо Симов    – „за“ 

20. Петър Мирчев     – „за“ 

21. Петър Янев     – „за“ 

22. Рабие Кьосева     – „за“ 

23. Салих Аршински   – отсъства 
24. Сийка Йочева    – не участва в гласуването 

25. Софка Иванова    – „за“ 

26. Стефан Сабрутев    – „за“ 

27. Стоян Иванов     – „за“ 

28. Тодор Митов    – „за“ 

29. Филип Топов    – „за“ 

 

ПЕТЪР МИРЧЕВ: Моля, обявете резултата. 
(Мариана Иванова: 23 „за“, без „против“ и 1 „въздържал се“) 

ПЕТЪР МИРЧЕВ: С 23 „за“, без „против“ и 1 „въздържал се“, докладната 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 и 

ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация 
 

Р Е Ш И: 

 

       1.  Приема доклада на ликвидатора на „Смолян-Автотранспорт“ ЕООД за хода на 
ликвидацията.  
        2.Определя срок до 31.12.2019 г., г-н Йочев като ликвидатор на „Смолян-

Автотранспорт“ ЕООД да предаде всички движими и недвижими дълготрайни 

материални активи на Община Смолян. 

 

        Приложение:  
        1.Доклад от Георги Йочев ликвидатор на „Смолян-Автотранспорт“ ЕООД. 

 
 

ПО ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Избор на делегати 

на Община Смолян в Общото събрание на АРО. 

  ДОКЛАДВА: Венера Аръчкова – Председател на Общинския съвет 

 

ПЕТЪР МИРЧЕВ: Преминаваме към разглеждане на точка 41 от дневния ред. 

Определяне на делегат от Община Смолян в Общо събрание в Асоциация на 
родопските общини. Давам думата на вносителя. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: В деловодството на Общински съвет е постъпила покана от 
20.11.2019 г. на Изпълнителният директор на Асоциацията на родопските общини, с 
което предлагат Общинска администрация и Общински съвет да представят свои 

представители делегати в Общото събрание на АРО. Така направените предложения, 
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които след обсъждане и с Общинска администрация са, определя за Община Смолян в 
Общото събрание на Асоциацията на родопските общини кметът на Община Смолян 

– Николай Мелемов и г-жа Венера Аръчкова като председател на Общински съвет. 
ПЕТЪР МИРЧЕВ:  Колеги, разкривам дискусия. Не виждам желаещи за изказване. 
Моля, който е съгласен, да гласува „за“ прекратяване на разискванията. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 26, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0.  

ПЕТЪР МИРЧЕВ: С 26 „за“, без „против“ и без „въздържали се“, прекратихме 
разискванията. Преминаваме към гласуване. Поименно гласуване, колеги. 

 

Поименно гласуване на проекта за решение по т. 41 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    – „за“ 

7. Денислав Костов    – „за“ 

8. Димитър Ангелов    – „за“ 

9. Димитър Кръстанов   – „за“ 

10. Екатерина Гаджева   – „за“ 

11. Иван Френкев    – „за“ 

12. Иван Гавазов    – „за“  

13. Илия Томов     – „за“ 

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

17. Мария Семерджиева    – „за“ 

18. Милен Журналов   – „за“ 

19. Минчо Симов    – „за“ 

20. Петър Мирчев     – „за“ 

21. Петър Янев     – „за“ 

22. Рабие Кьосева     – „за“ 

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

25. Софка Иванова    – „за“ 

26. Стефан Сабрутев    – „за“ 

27. Стоян Иванов     – отсъства 
28. Тодор Митов    – „за“ 

29. Филип Топов    – „за“ 

 

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

ПЕТЪР МИРЧЕВ: С 25 „за“, без „против“ и без „въздържали се“, приехме докладната. 
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Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на Венера 
Аръчкова – Председател на Общински съвет Смолян, на основание  чл.21, ал. 1,т.15, 

чл.27, ал.5 и ал.2 от ЗМСМА във вр. с чл. 1, ал. 2,  чл. 9, ал.2 и чл. 33, ал.3 и ал.4 от 
Устава на АРО , 

 

Р Е Ш И: 

 

        Определя за Община Смолян в общо събрание на Асоциация на родопските 
общини (АРО) представителите – г-н Николай Мелемов – Кмет на община Смолян  и 

г-жа Венера Аръчкова – Председател на ОбС Смолян. 

 

ПЕТЪР МИРЧЕВ: Давам думата на г-жа Аръчкова, за да продължи по дневния ред. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: То и тази точка е от мен. 

 

ПО ЧЕТИРИДЕСЕТ И ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Питане от 

граждани. 

  ДОКЛАДВА: Венера Аръчкова – Председател на Общинския съвет 

 

ПЕТЪР МИРЧЕВ: Колеги, прощавайте! По последната точка, така наречената 
допълнителна от дневния ред, точка 42. Именно г-жа Аръчкова отново е вносител, 

така че ако нямате нищо против, аз да продължа. Давам думата на вносителя. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Постъпило е писмо при председателя на Общинския съвет, 
приложеното което е, позиция с приложение и копие на подписка на граждани от гр. 

Смолян, кв. Устово, които молят на основание чл. 56, ал. 2, чл. 62, ал. 2, чл. 74, ал. 1 

от нашия Правилник, тоест Правилникът за дейността на Общинския съвет и 

неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация. Настоящото 

становище и предложение да бъде включено като последна точка от дневния ред, 

което ви обявих при определяне на дневния ред. Да бъде дадена възможност за 
изказване по темата. Писмото е приложено и е подписано от г-жа Мария Пепеланова. 
Съгласно нашият правилник аз предлагам да бъде дадено 5-минутно време по 

Правилника, на г-жа Мария Пепеланова, да изложат своята позиция. 
ПЕТЪР МИРЧЕВ: Колеги, моля който е съгласен да бъде дадена възможност на г-жа 
Пепеланова да изложи позицията по питането, моля да гласува „за“ с вдигане на ръка. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 26, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0.  

ПЕТЪР МИРЧЕВ: С 26 „за“, без „против“ и „въздържали се“, приемаме да се даде 
възможност на г-жа Пепеланова да ни запознае с питането. Г-жо Пепеланова, 
заповядайте! 
(Мария Пепеланова – гражданин: Няма да ползвам микрофона. Аз съм лице за 

контакт, а изложението ще бъде от г-н Ружинов. 

ПЕТЪР МИРЧЕВ: Благодаря! Г-н Ружинов, заповядайте! Г-н Ружинов, само да ви 

напомня, разполагате с 5 минути. Моля, бъдете конкретен! 

МАНОЛ РУЖИНОВ – председател на НЧ „Кирил Маджаров“: Уважаема г-жо 

председател, ако позволите, преди това подготвили сме един малък снимков 
материал, който да разпространим между вашите колеги, включително и на вас. Няма 
да отнеме повече от минута. Не е на мултимедия, просто е на формат А4. 

ПЕТЪР МИРЧЕВ: Заповядайте, раздайте на колегите! 
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(На присъстващите в залата беше раздаден снимков материал.) 

МАНОЛ РУЖИНОВ: Извиняваме се за неудобството, но смятаме, че така е правилно. 

Все пак визуално да се запознаят вашите колеги с този проблем, който е възникнал. 

Аз искам да започна с малко предистория, ако ми позволите. Преди два дена бях 

поканен от Инициативен комитет в кв. Устово, в читалище „Кирил Маджаров“, които 

ме запознаха с настоящият възникнал проблем за така наречения тото пункт, който е 
разположен пред пощата в квартала. Това фактически ни провокира да се подпишем в 
подписката, която сме приложили към позицията и аз съм упълномощен, както 

разбрахте, да ви представя позицията на гражданите на кв. Устово. За което искам да 
ви благодаря на всички вас! Позицията е следната. Ние гражданите на гр. Смолян 

изразяваме нашата категорична позиция срещу поставянето на павилион на Български 

спортен тотализатор на тротоара пред една от емблематичните сгради на града, 
касаеща градската среда, с уникално художествено произведение – пано, сътворено 

върху нейната фасада. За жителите на смолянската общественост тази фасадна творба 
винаги е била и ще бъде част от културното наследство на града, придаваща 
автентичност на сградата и представляваща неизменна част от ансамбълът на 
останалите сгради, които в своята заедност предопределят архитектурната 
автентичност и духа на тази част на града. Вярваме, че дори при спазени нормативи и 

процедурата на отдаване под наем на общинската територия, не може да бъде 
оправдано поставянето на павилиона. Вярваме, че градската част на кв. Устово, която 

включва площад „Възраждане“ с находящите се в него паметник на борците за 
свобода и паметник на генерал Пьотр Черевин, с прилежащата му територия от близо 
разположените Петкотаковата и Хаджичоневата къща, църквата „Св. Николай 

Чудотворец“, задължава освен за законово прилагане на условията за поставяне на 
временните обекти, така и спазване на морални и етични норми, за да се запази 

културната и духовната идентичност на градската среда. Спазването на системата от 
стандарти за елемент на градския дизайн, който да обединяват в една визуална цялост 
смолянският административен исторически и културен идентитет, трябва да бъде 
съблюдавано много прецизно от местната администрация, подпомагана от своите 
експерти в сферата на архитектурата, за визия, за естетика, за градска среда. Ние 
мислим, че нашият град разполага с такъв капацитет и той трябва да бъде използван. 

Темата за липса на естетика и усещането за промяна в морала, за ценностната 
система, е изострена чувствително в днешно време, което означава, че появената 
гражданска позиция, позиция на разочарование на жителите на квартал Устово, гр. 

Смолян е абсолютно основателна. Затова и ние сме тук пред вас, да го изразим. Ние 
жителите на гр. Смолян не искаме да живеем на място, където хазартните игри са 
поставени в непосредствена близост до културата. Особено, когато тя носи 

традициите и духа на нас родопчани. Не е необходимо да притежаваш експертни 

познания по градски дизайн и среда, за да се види, че едно художествено пано, 

отразяващо битието и красотата на родопчанина и един метален павилион за хазартни 

игри, допринася единствено за снижаване на културните ценности на обществото и 

създаване на стандарти за естетика, граничещи според мен с един кич. Затова ние 
настояваме павилионът на Български спортен тотализатор да бъде преместен на 
подходящо място. Аз съм убеден, че вие сте достатъчно компетентни и може да 
предложите алтернативен вариант. Да се възстанови разрушеният тротоар. На 
мястото на отрязаното дърво да се засади, мисля че там имаше една бреза, до колкото 
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не ме лъже паметта. Тука в това писмо се обсъжда дори премахването на будката, 
която е, тоест телефонната кабина. В противен случай, в писмото е писано, че ние ще 
продължим да настояваме за премахването, защото наистина виждате, че и без да сме 
експерти, ние сме на мнение, че тази постройка не й е мястото точно там. Не казваме, 
че не трябва да има в никакъв случай. Както ви споменах, предоставили сме подписка 
събрана, горе-долу жителите, които са се подписали в квартала са около 300. 

Протестната позиция, твърдя да подчертая, че единствено изразения на волята на 
Инициативния комитет в кв. Устово, подкрепен от Първи дамски клуб за развитие на 
Община Смолян, както и неправителствени организации и обикновени граждани. 

Вярваме във вашето решение. От наша страна ние дългът сме си го изпълнили като ви 

запознаваме с проблемите и оставяме на вас правилното решение. Благодаря ви за 
вниманието! 

ПЕТЪР МИРЧЕВ: Благодаря, г-н Ружинов! 
(Ръкопляскания в залата.) 

ПЕТЪР МИРЧЕВ: Г-жо Цекова, заповядайте, ако желаете да вземете отношение!  
МАРИАНА ЦЕКОВА: Благодаря ви! Благодаря на всички наши съграждани! 

Наистина, след като нещо не им харесва, ние живеем в гражданско общество и е 
нормално те да ни сигнализират. Снимките, които предоставиха, благодарим и за тях! 

Разговаряхме, след като вчера г-жа Аръчкова получи подписката, с кмета на 
Общината, с главния архитект и с всички колеги. Да, имате право да харесате или да 
не харесате някои от нашите действия. В тази връзка в понеделник колеги от всички 

дирекции, които отговарят за всички действия на Общината, незаконно строителство, 

хората, които отговарят за грозящите сгради, за поставянето на павилионите по чл. 56 

и всичко останало, със заповед на кмета ще бъдат на терен и ще разгледат абсолютно 

всичко, което касае павилионите, които са множество, не е само този, и които са 
около тази емблематична сграда. Значи, ако искаме градът да ни бъде красив, както г-
н Ружинов подчерта, както ние съвместно с предходните общински съветници, сега 
това, което подготвяме за сегашният Общински съвет, ще бъде регламентирано по 

какъв ред и по какъв начин да се случват тези преместваеми обекти. Така че уверявам 

гражданите на кв. Устово, тоест моите съграждани, защото и аз живея там, 

съкварталци – да, ние дори всички сме граждани на гр. Смолян, така че ще получат 
разумен отговор. И другото, което е, лично обещавам, че след проверката, която бъде 
направена на всички сгради, преместваеми обекти и всичко в центъра на кв. Устово, 

след докладът, който бъде изготвен, ще помоля г-н Ружинов да се съберем в 
читалището в кв. Устово и съвместно да решим какво ще бъде по-нататък 
предложението на всички нас. Благодаря ви! 

(Ръкопляскания в залата.) 

ПЕТЪР МИРЧЕВ: Г-н Сабрутев, само и единствено от уважение към вас ще ви дам 

думата, тъй като това питане е до администрацията. Те взеха отношение. 
СТЕФАН САБРУТЕВ: Много ви благодаря, г-н председателстващ! Радвам се, че ме 
уважавате, аз също вас. Аз вземам думата първо да благодаря на г-н Руженов и второ 
на тези гражданите, които са проявили тази гражданска инициатива, която е 
похвална. Искам да благодаря и на г-жа Цекова, че е активирала администрацията. И 

само да напомня, че не еднократно в миналия мандат сме предлагали точно за тези 

обекти по чл. 56 да има одобрение на типа, в зависимост от квартали, от коя зона. 
Мисля, че е крайно време Администрацията да създаде архитектурни кодове точно за 
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тези преместваеми обекти по квартали, в зависимост от това къде се намират, да 
бъдат определени едни типови, които да се спазват, както направихме така в Новия 
център, зона 1, едни дървени къщички ги забелязвате всички. Мисля, че се спазваха 
точно там в тази зона, в първа зона. Надявам се не само в Устово, надявам се, когато 
назначите тази комисия, целият град да огледа, защото има наистина много грозни 

павилиони, които грозят кварталите. Благодаря! 
ПЕТЪР МИРЧЕВ: Благодаря, г-н Сабрутев! Заповядайте, г-жо Цекова! 
МАРИАНА ЦЕКОВА: Благодаря ви отново! Наистина, г-н Сабрутев, това не касае 
само квартал Устово. Който и да се огледа, тези стари архаични павилиони наистина 
не подхождат за нашия съвременен град. Би било нормално ние да живеем в една 
нормална среда и като излезнем да ни радва окото. Единственото нещо, което ще 
кажа, че специално за Българският спортен тотализатор те имат точно утвърдени 

какви да бъдат. Затова казах, че ще се срещнем след всичко, което огледаме. За 
съжаление да, те са държавно предприятие. Такава им е политиката. Добре, г-н 

Сабрутев, ще бъдат сезирани веднага, след като направим това. За квартал Устово 
следващата седмица ще бъде направена тази проверка. Първо започваме от центъра 
на квартал Устово. Наистина, благодаря! Казах за грозящите сгради, защото на 
снимката забелязах и такова нещо, което не само са грозящи, но и опасни за живота и 

здравето на хората. Може би в последствие ще видите това, което ще ви предложим. 

И на Общински съвет ще ви предложим цялостните схеми за поставяне на 
преместваеми обекти на територията на целия град. Особено това, което касае 
общинската собственост. Благодаря ви! 

ПЕТЪР МИРЧЕВ: Г-жо Цекова, благодаря! Г-жо, само представете се и кажете в 
каква връзка ще бъде вашето изказване. 
РАДОСЛАВА ВЪЛЧАНОВА – гражданин: Радослава Вълчанова, представител съм 

на групата от кв. Устово. Благодаря първо, че ни приехте и ни изслушахте! Може ли, 

г-жо Цекова да се ангажирате със срок? 

МАРИАНА ЦЕКОВА: Да, разбира се. Казах ви, в понеделник ще има заповед, която 
ще получат служителите. До петък те ще обследват абсолютно всичко, което е в 
централната част на Устово, първа зона. Тоест улица „Пазарска“, която е – всичко, 

площада. И се надявам до сряда – четвъртък те да ни дадат доклад и съответно ние ще 
сезираме г-н Ружинов кога да се съберем, когато ще бъде най-удобно. Аз лично ще 
присъствам, защото все пак към настоящия момент тези дейности са в ресора, за 
който аз отговарям, за да разговаряме и съответно след нашия разговор, да имаме 
възможност ние да сезираме и нашият наемател в лицето на Българския спортен 

тотализатор. Благодаря ви! 

ПЕТЪР МИРЧЕВ: Благодаря, г-жо Цекова! Ако може и нас да ни уведомите, все пак 
не само г-н Ружинов. 
МАРИАНА ЦЕКОВА: Не разбира се! Извинявайте, пропуснах! Няма как да се случи, 

след като има такава публичност и такъв интерес. Задължително, знаете че за 
Комисията по териториално и селищно устройство ще помоля г-жа Аръчкова да бъде 
свикана след срещата, която направим при г-н Ружинов, за да решим какъв ще бъде 
крайният резултат. За която среща съответно, след като бъдем уведомени, на сайта на 
Общината ще бъде направено и съобщение, и каня всички общински съветници, 

които са в Комисията по териториално и селищно устройство, да присъстват на тази 

среща. Благодаря! 
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ПЕТЪР МИРЧЕВ: Колеги, виждам, че г-н Хаджихристев вдига ръка. Г-н 

Хаджихристев, тъй като вие не сте записан за изказване, повтаря ли се вашето 

изказване с това, което е на хората? 

(Кирил Хаджихристев – гражданин, от място: Няма да говоря на микрофон, но 

много разводняваме нещата. Комисии, всички павилиони. Ние говорим за този 

павилион. Кога ще бъде преместен? А другите павилиони и другите грозящи сгради, 

комисии, подкомисии, това е ясно, че ще минат месеци.) 

ПЕТЪР МИРЧЕВ: Г-жо Цекова, желаете ли да вземете отношение? 

МАРИАНА ЦЕКОВА: Да. Г-н Хаджихристев, не знам защо подценявате работата на 
Общинска администрация, но в случая когато покажем една емблематична сграда, 
около нея отново има павилиони, които я грозят. 
(Кирил Хаджихристев: Защо го поставихте? Кой даде това разрешение да го 

поставите? Вие!) 

МАРИАНА ЦЕКОВА: Г-н Хаджихристев, много ви моля! Ако обичате, много ви 

моля! Значи когато има човек договорни отношения с някой, той трябва да ги спазва. 
Това е изконно право! Това в най-върховният закон на Република България е 
записано. Благодаря! 
ПЕТЪР МИРЧЕВ: Благодаря, г-жо Цекова! Давам думата на г-жа Аръчкова, за да 
закрие заседанието. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Уважаеми колеги, поради изчерпване на дневния ред, 

закриваме заседанието! Искам само да ви напомня на всички вас, че на имейлите ще 
получите декларацията за ползване на вашите лични данни. Тази декларация ви 

умолявам да я попълните и в оригинален вид да я изпратите в Общински съвет при 

колегите, защото ни е необходима. Следващото нещо. Една част от вас присъстваха 
днес на семинара за декларациите, които са за КОНПИ. В понеделник в 16.00 часа 
има заседание на Комисията относно Правилника. Всички, които не са разбрали от 
Комисията за участие в Правилника, да знаят, че в е в понеделник в 16.00 часа. На 
първото ни събиране ви помолих всички да ни представите кратка анотация или 

кратко СV за всеки един от вас, заедно със снимка, с цел издаване на самите карти на 
общински съветници. Това до момента е направено само от 8 човека. Много ви моля 
да влезнем в някаква рамка, защото все пак тези неща трябва да се дадат на фирмата, 
фирмата да ги изработи, за да ги имаме в един последващ етап. Благодаря на всички 

за активното участие на сесията! Закривам сесията поради изчерпване на дневния ред! 

 

(Заседанието на Общинския съвет беше закрито в 16.50 часа.) 

 

 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА 

Председател на Общински съвет – Смолян         
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