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ДО 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

СМОЛЯН  

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 

от ВЕНЕРА АРЪЧКОВА – Председател на Общински съвет-Смолян 

 

ОТНОСНО: Приемане Отчет за дейността на Общински съвет – Смолян и 

неговите комисии за периода от м. юли 2020 г. до м. септември 2021г.  включително. 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

С оглед разпоредбата на чл.27, ал.6 от ЗМСМА, чл.15, ал. 1, т.18 от Правилник за 
организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието 
му с общинската администрация указва на председателят на Общински съвет да 
представя два пъти годишно отчет за дейността на Общинския съвет и на неговите 
комисии. Отчетът се разглежда в открито заседание и се разгласява на населението на 
общината по ред, определен в Правилника за организацията и дейността на Общинския 
съвет. 

  В тази връзка представям настоящата докладна записка на Вашето внимание за 
отчет за дейността на Общински съвет – Смолян и неговите комисии за периода от м. 

Юли 2020 г. до м. Септември 2021г. включително, представляващо приложение №1 към 

настоящата докладната записка. Представеният отчет е фактологичен по своя характер и 

представя накратко работата на Общински съвет - Смолян. 

Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 21, ал.1, т. 23 и ал.2, чл. 27, ал.6 

от Закона за местното самоуправление и администрация, чл. 15, ал. 1, т. 18 от Правилник 
за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието 
му с общинската администрация предлагам Общински съвет – Смолян да приеме 
следното 

РЕШЕНИЕ: 

Приема отчет за дейността на Общинския съвет - Смолян и постоянните комисии 

за периода м. юли2020г.  –  м. септември 2021г. включително, съгласно приложение № 1 

към настоящето решение. 

 

ВНОСИТЕЛ: /П/ 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА 

Председател на Общински съвет – Смолян  
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О Т Ч Е Т 

 
 

ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН 

И НЕГОВИТЕ КОМИСИИ 

ЗА ПЕРИОДА 08.11.2019г. – 30.06.2020г.  
 

 

Уважаеми общински съветници, 

 

Общински съвет Смолян е орган на местното самоуправление на 

територията на Община Смолян. Той е колективно действащ орган с обща 

компетентност и осъществява своите правомощия въз основа на 

Конституцията на Република България, Европейската харта за местно 

самоуправление, Закона за местното самоуправление и местната 

администрация (ЗМСМА), действащото законодателство, както и въз основа 

на Правилника за организацията и дейността на общински съвет Смолян, 

неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация.  

Настоящият отчет на Общински съвет Смолян е изготвен в 

съответствие с изискванията на чл. 27, ал. 6 от ЗМСМА и чл. 15, ал.1, т.18 

от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Смолян, 

неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация.  

Поради здравословен проблем не мога да участвам в заседания на 

Общински съвет - Смолян, като в тази връзка на основание чл.9, ал. 2 от 

Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите 

комисии и взаимодействието му с общинската администрация приет с 

Решение №175 от 27.02.2020 г. на ОбС – Смолян, изменен и допълнен с 

Решение № 319 от 24.09.2020 г. на ОбС – Смолян. 
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Общински съвет- Смолян с Решение № 434 от 25.02.2021 г. избра 

АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ заместващ председателя, като ЗАМЕСТНИК 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  през времето на временната му нетрудоспособност. 

 

В отчета се включва периода от 01.07.2020г. до 30.09.2021 г., 

Общински съвет Смолян, проведе общо 17 заседания, от които 13 редовни, 

2 разстояние при осигуряване на пряко и виртуално участие чрез 

видеоконферентна връзка и 2 извънредни. 

 На основание чл. 23, ал. 4, т. 1, чл.28а, ал.1 и ал.4 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл.59а, 

ал.1 и чл.55а от Правилник за организацията и дейността на Общински съвет 

Смолян, неговите комисии и взаимодействието му с общинска 

администрация, са свиквани 2  заседания на Общинският съвет от 

разстояние - Смолян на 20 юли 2020г. и на      22 декември 2020 г., при 

осигуряване на пряко и виртуално участие чрез, видеоконферентна връзка.  

Двете извънредни заседания са: 

1. На основание чл. 23, ал. 4, т. 2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация свиквам извънредно заседание 

на Общинския съвет на 20 юли 2020 г. от 12.00 часа в Сесийна зала на 

Община Смолян, с предложение за изслушване на Кмета на община Смолян 

относно обявена „Процедура по възлагане на обществена поръчка за услуга 

по реда на част II от ЗОП – чрез открита процедура от 15.06.2020 г. от 

Община Смолян, с предмет: „Сметосъбиране, сметоизвозване и поддържане 

чистота на териториите за обществено ползване в община Смолян. 

2. Във връзка с постъпило предложение на общински съветник в ОбС 

– Смолян и на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.57, ал.3 от 

Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите 

комисии и взаимодействието му с общинската администрация е свикано 
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извънредно заседание на Общинския съвет на 14 юни 2021 г., по повод 

изпълнението на проект „Интегриран воден проект на агломерация гр. 

Смолян“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“. 

Няма нито едно от проведените заседания, което да е отложено поради 

липса на кворум или други причини. 

В своята дейност Общински съвет (ОбС) Смолян се ръководи от 

следните принципи:  

 законност;  

 самостоятелност по отношение на държавните органи при 

вземане на решения;  

 гарантиране и закриляне интересите на жителите от общината;  

 публичност при вземане на решения и тяхното изпълнение.  

 

В съответствие с изискванията на Правилника за организацията и 

дейността на Общински съвет Смолян, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинска администрация, денят, мястото и часът на 

провеждане на заседанията  на Постоянните комисии и заседанията на 

Общински съвет, се оповестяват предварително в официалния сайт на 

Община Смолян. Работните материали се изпращат по електронен път до 

всички съветници и заинтересовани лица. 

Решенията на ОбС и протоколите от заседанията на Общинския съвет 

се оповестяват в сайта на Община Смолян. 

Общински съвет Смолян изпълнява задълженията си по чл. 22, ал. 1 

от ЗМСМА,  изпраща актовете на  Общински съвет на Кмета на Общината, 

на Областния управител и Районна прокуратура - Смолян в 7-дневен срок 

от приемането им, както и задълженията си по чл. 22, ал. 2 от същия закон - 

в 7-дневен срок разгласява актовете си на населението на общината, чрез 

интернет страницата на Община Смолян. 
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Съгласно Правилника за организацията и дейността на ОбС на 

заседанията на постоянните комисии присъстват вносителите на 

предложенията или техни представители и отговарят на въпроси от страна 

на членовете на комисиите, с цел изясняване детайлите по внесените 

предложения и постигане на нужната яснота. 

В постоянните комисии, подробно и задълбочено се разглеждат и 

разискват всички работни материали. 

В работата на заседания на Постоянните комисии към ОбС Смолян, 

при разглеждане на докладни свързани с общинска собственост, същите са 

придружени със снимков материал, скици и други документи. 

  

Съгласно Решение № 3 от 19.11.2019г. са избрани следните Постоянни 

комисии към Общинския съвет:  

 КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ, ФИНАНСИ И ИКОНОМИЧЕСКО 

РАЗВИТИЕ – 13 членове; 

 КОМИСИЯ ПО ТЕРИТОРИАЛНО УСТРОЙСТВО, ОБЩИНСКА 

СОБСТВЕНОСТ, ЕКОЛОГИЯ, ЗЕМЕДЕЛИЕ И ГОРИ – 11 членове; 

 КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ, 

ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛТУРА, ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ, МЛАДЕЖТА 

И СПОРТА -  9 членове; 

 КОМИСИЯ ПО ЗАКОННОСТ, МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ, 

ОБЩЕСТВЕН РЕД И СИГУРНОСТ - 9  членове; 

 КОМИСИЯ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И УСТАНОВЯВАНЕ НА 

КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ – 5 членове.  

Постоянната комисия „Предотвратяване и установяване конфликт на 

интереси“ проведе 1 заседание и публикува в регистъра - Декларация по 

чл.35, ал.1, т.1 и  т.2 от ЗПКОНПИ.  

По време на заседанията си, по разглежданите въпроси, ПК приемаха 

със съответното  гласуване и с необходимото по закон мнозинство, 
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становища, предложения и препоръки, за които се изготвят протоколи и 

становища, които се представят на заседанията на Общински съвет 

гр.Смолян. 

Постоянните комисии в срок разглеждат текущи предложения, жалби 

или препоръки от гражданите на Общината. В зависимост от 

компетентността за решаване на поставения проблем се внасят предложения 

за одобряване от Общинския съвет или се упълномощава Кмета на 

Общината да предприеме необходимите мерки.   

С участието си в заседанията на Постоянните комисии, общинските 

съветници показват своята голяма отговорност, с която те се отнасят, към 

поетите обществени задължения и ангажименти. 

 Като проблем в работата на постоянните комисии, основно в  

„КОМИСИЯ ПО ЗАКОННОСТ, МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ, 

ОБЩЕСТВЕН РЕД И СИГУРНОСТ“ следва да се отбележи слабото участие 

в заседанията на част от общинските съветници. Поради отсъствия на общ 

съветници комисията не е провела свои заседания поради липса на кворум. 

Посочващи като мотив за отсъствието си служебна ангажираност.  

Има едно провалено заседаниена Общински съвет / 20.07.2020г./, 

поради липса на кворум.  

Приетите от Общинския съвет решения са според сферата на 

обществения живот и са свързани с икономическото развитие и 

инвестициите, градоустройство и комуникации, комунална дейност и 

екология, образование, социални дейности, здравеопазване и култура и в 

изпълнение на разпоредбите на Закона за публичните финанси : 

 Решение № 287  от 24.09.2020г. на Общински съвет – Смолян  бе 

приет окончателен план и отчет за изпълнението на бюджета и средствата 

от европейския съюз и отчет за състоянието на общинския дълг към 

31.12.2019 година на Община Смолян. 
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 Решение № 630 от 30.09.2021г. на Общински съвет – Смолян  бе 

приет окончателен план и отчет за изпълнението на бюджета и средствата 

от европейския съюз и отчет за състоянието на общинския дълг към 

31.12.2020 година на Община Смолян. 

 Решение № 438  от 25.02.2020г. на Общински съвет – Смолян  бе 

приет бюджета на Община Смолян за 2020 г.   

 Решение № 438 от 25.02.2021г. на Общински съвет – Смолян  бе 

приет бюджета на Община Смолян за 2021 г.   

Приети са изцяло нови, изменени и допълнени и актуализирани са 

няколко Наредби: 

  Решение № 403 от 22.12.2020г., Общински съвет прие План-

сметка за разходите по събирането, извозването и обезвреждането в депа 

или други съоръжения на битови отпадъци, както и за поддържането на 

чистотата на територии за обществено ползване и определяне на годишния 

размер на такса битови отпадъци на територията на Община Смолян за 2021 

г; 

  Решение № 399 от 22.12. 2020 г., Общински съвет прие Наредба 

№ 2 за определянето и администрирането на местните такси и цени на 

услуги на територията на община Смолян; 

  Решение № 167 от 03.07.2020 г., Общински съвет прие Наредба 

№3 за определяне размера на местните данъци на територията на Община 

Смолян; 

 Решение № 503 от 25.02.2021 г., Общински съвет прие Наредба 

№4 за за реда за придобиване , управление и разпореждане с общинско 

имущество; 

 Решение № 158/27.02.2020 г., Общински съвет прие на Програма 

за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията 

на Община Смолян и План за действие за периода 2019 - 2024г.; 
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  Решение № 282 от 13.08.2020 г., Общински съвет прие Отчета 

за изпълнението на Общинска програма за развитие на туризма в Община 

Смолян за 2020 г. и приемане на Общинска програма за развитие на туризма 

в Община Смолян за 2021г.   

  Решение № 226/28.05.2020 г., Общински съвет  Смолян прие 

годишен-доклад за 2019г. за наблюдение и оценка на изпълнението на 

Общински план за развитие на община Смолян за периода 2014-2020 година 

. 

Общински съвет, ръководейки се от основните принципи в дейността 

си – законност, гарантиране интересите на жителите на Общината и 

самостоятелност при вземане на решения, организира работата на 

Постоянните комисии и Общински съвет и  приема решения, съответстващи 

на потребностите на жителите на Община Смолян. Съгласно правомощията, 

дадени на Общинския съвет, като орган на местното самоуправление, той 

приема решения, в рамките на компетенциите му. 

Приетите от Общинския съвет решения са според сферата на 

обществения живот и са свързани с икономическото развитие и 

инвестициите, градоустройство и комуникации, комунална дейност и 

екология, образование, социални дейности, здравеопазване и култура.  

Най-голямият е относителния дял на решенията за управление и 

разпореждане с общинската собственост, частични изменения на подробни 

устройствени планове, финансите и бюджета на общината, приемане на 

годишните счетоводни отчети на общинските търговски дружества, както и 

определяне представителите на общината в общите събрания на 

акционерните търговски дружества, както и в съответствие с  променящите 

се нормативни уредби - актуализация на наредбите приети от Общински 

съвет, помощи, дарения и други  по решение на Общински съвет. 
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За отчетния период от 01.07.2020 г. до 30.09.2021 г. са приети 391 броя 

решения от Общински съвет Смолян. Решенията, разделени по тематика, са 

както следва: 

• Решения с организационен характер; 

• Избиране на представители; 

• Бюджет и финанси, местни данъци и такси,  размер трудови 

възнаграждения, човешки ресурси ; 

• Предложения за придобиване, управление и разпореждане с 

общинско имущество; 

• Устройство на територията, благоустройство, В и К; 

• Решения приети в сферата на здравеопазването; 

• Решения приети в сферата на образованието; 

• Читалища, Културни дейности; 

• Младежки дейности, Спорт и Туризъм; 

• Пожарна безопасност и защита на населението,  Мерки за 

защита на гражданите и бизнеса със справяне с икономически последици от 

KOVID-19; 

• Планове, Програми, Проекти и Партньорства; 

• Социална политика, НПО, Клубове, Центрове; 

• Еднократни помощи – общ брой приети решения; 

• Приемане и актуализиране на правилници,  наредби и програми; 

• Други. 

Във връзка с въведеното извънредно положение, обявено с Решение 

на Народното събрание от 13 март 2020 г., Общински съвет – Смолян прие 

мерки за защита на местния бизнес и справяне с икономическите последици, 

като бяха освободени от такси и наеми лицата, които са били в 

невъзможност да извършват обичайната си дейност, поради въведените 

противоепидемични мерки.  
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Приет бе Анализ на потребностите от подкрепа на личностното 

развитие на децата и учениците на територията на Община Смолян /по 

чл.196, ал.1 на Закона за предучилищно и училищно образование.  

Съгласно нормативната уредба заседанията на Общинския съвет и 

неговите комисии са открити. На заседанията могат да присъстват Кмет, 

Зам.Кметове, Секретар на Община, Кметове на населени места, Кметски 

наместници, медии, представители на институции и граждани, които заемат 

специално определените за тях места. Те могат да се изказват, да отправят 

питания, становища и предложения от компетентността на Общински съвет, 

Кмета или общинската администрация, представляващи обществен интерес 

и да получават отговори по ред, начин и в срок, определени в Правилника 

за организацията и дейността на Общински съвет – Смолян. 

Гражданите на общината са се възползвали от правото си, дадено им 

от Правилника за организация и дейността на Общински съвет – Смолян и 

са изразили мнения и позиции по конкретни точки на заседания на 

Общинския съвет. 

Съгласно чл.33, ал.1, т.4 от ЗМСМА и чл.19,ал.1, т.2, т.4 и т.5 от 

Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, общинските 

съветници имат право да предлага включването в дневния ред на 

заседанията на Общинския съвет разглеждането на въпроси от 

компетентността на съвета и да внася проекти за решения, да отправя 

питания към кмета, на които се отговаря писмено или устно на следващото 

заседание на Общинския съвет, освен ако самият съвет не реши друго и да 

получава от държавни органи, службите на общинската администрация, 

стопански и обществени организации съдействие и информация, свързана с 

дейността им на съветници, освен когато те съставляват класифицирана 

информация, представляваща държавна или служебна тайна. 



11 

 

Общинските съветници са се възползвали от правото си да зададат и 

актуални въпроси, представляващи обществен интерес към Кмета на 

общината. За отчетният период общинските съветници са отправили 9 броя 

питания, като са получили своя своевременен отговор.  

БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

СМОЛЯН 

1. Бюджета на Общински съвет Смолян за 2020г.  е в размер на 

350000лева. 

Финансовите разходи на Общински съвет – Смолян за периода 

01.01.2020 г. – 31.12.2020 г. са както следва: 

 

НАИМЕН. НА РАЗХОДА ПАР. ПЛАН 2020 
ОТЧЕТ от 01.01. 

до 31.12.2020 г. 

ЗАПЛАТИ на персонала по тр.правоотн. 01 72700  59332 

заплати на персонала,зает по тр.прав. 0101 72700 59332 

Др. възнагр. и плащ. за персонал 02 323600 248673 

др. подобни плащания и възнаграждения 0209 323600 248673 

Задълж.осиг.вн. работод.  05 82840 53535 

Осиг.вн. работод.(ДОО) 0551 52280 34424 

ЗО вноски работод. 0560 19380 13413 

Вноски за ДЗПО 0580 11180 5698 

ИЗДРЪЖКА 10 36386 27005 

Постелен инвентар и облекло и храна 1013 3000 890 

материали 1015 5000 3002 

разходи за външни услуги, вода, ел нергия и горива 1020 21826 22385 

Командировки в страната и чужбина 1051 2 000 338 

Текущ ремонт 1030 3960 0 

глоби, неуст., лихви и съдебни обезщет. 1092 500 390 

други некласиф. в др.параграфи 1062 100 0 

Разх.за чл.внос и участ.в нетър.орг. 46 1 000 630 

Придобиване на ДМА 52 68474 33474    

ВСИЧКО РАЗХОДИ   585000 422649 
 

Направените разходи за фонд работна заплата и осиг.вноски по 

параграф 02 и 05  - възнагражденията на общинските съветници  тук са 

включени разходи за периода 04.2019г. до 07.2020г. 
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Разходите за издръжка включват отчетена ел енергия по ИТ на 

сесийна зала в размер на 13697лв. за 2020г. 
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2.СЧЕТОВОДНА СПРАВКА  - МЕСТНИ ДЕЙНОСТТИ 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – 01.01.2021г.- 30.09.2021г. 
 

Бюджета на Общински съвет Смолян за 2021г.  е в размер на 425060 

лева. 

Финансовите разходи на Общински съвет – Смолян за периода 

01.01.2021 г. – 30.09.2021 г. са както следва: 

 

НАИМЕН. НА РАЗХОДА ПАР. ПЛАН 2021 
ОТЧЕТ от 01.01. 

до 30.09.2021 г. 

ЗАПЛАТИ на персонала по тр.правоотн. 01 92400 25431 

заплати на персонала,зает по тр.прав. 0101 92400 25431 

Др. възнагр. и плащ. за персонал 02 219440 134672 

др. подобни плащания и възнаграждения 0209 219440 134672 

Задълж.осиг.вн. работод.  05 57120 26920 

Осиг.вн. работод.(ДОО) 0551 32920 17193 

ЗО вноски работод. 0560 15800 6932 

Вноски за ДЗПО 0580 8400 2795 

ИЗДРЪЖКА 10 52100 17769 

Постелен инвентар и облекло и храна 1013 3000 1016 

материали 1015 5000 2328 

разходи за външни услуги, вода, ел нергия и горива 1020 18000 14425 

Командировки в страната и чужбина 1051 12 000 80 

Текущ ремонт 1030 7500 0 

глоби, неуст., лихви и съдебни обезщет. 1092 2000 0 

други некласиф. в др.параграфи 1062 4600 0 

Разх.за чл.внос и участ.в нетър.орг. 46 2 000 0 

Придобиване на ДМА 52 2 000 0    

ВСИЧКО РАЗХОДИ   425060 204872 
 

Направените разходи за фонд работна заплата и осиг.вноски по 

параграф 02 и 05  - възнагражденията на общинските съветници  тук са 

включени разходи за периода 08.2020г. до 03.2021г. 
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2.  КАТАЛОГ НА РЕШЕНИЯТА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – 

01.07.2020г.- 30.09.2021г.  
 

 ПРОТОКОЛ № 12/20.07.2020 г. 

 Сесията отложена поради липса на кворум. 

 ПРОТОКОЛ № 13/13.08.2020 г. 

254 Одобряване на Подробен устройствен план - парцеларен план за обект: „Външно 
водоснабдяване и електроснабдяване на УПИ I - 172, II - 172, УПИ III - 172 и УПИ 

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

255 Одобряване на Подробен устройствен план - парцеларен план за обект: „Кабелна 
линия ниско напрежение за присъединяване на „Хотел с ресторант“ на „Парт Тур“ 

ЕООД в к.к. Пампорово, община Смолян“ . 

256 Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и 

застрояване на поземлен имот с идентификатор 81520.3.33 в местност „Пряслопа“, 

землище с. Чокманово, общ. Смолян. 

257 Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и 

застрояване на поземлени имоти с идентификатори 40748.11.203, 40748.11.451 в 
местност „Авлията“, 40748.11.64, 40748.11.465, 40748.11.466. 40748.11.467 в 
местност „Маневска барчина“ и 40748.11.319 (урбанизирана територия) в местност 
„Хайдушки поляни“, землище с. Кутела. 

258 Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и 

застрояване на поземлени имоти с идентификатори 69345.13.638 и 69345.13.639 в 
местност „Мушкин Хазмак“, землище с. Стойките. 

259 Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и 

застрояване на поземлен имот с идентификатор 43219. 2. 1078 в местност „Попово“, 

землище с. Левочево. 

260 Сключване на предварителен договор по реда на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ за част 
от поземлен имот с идентификатор 67653.923.369 по кадастралната карта на гр. 
Смолян 

261 Възмездно право на пристрояване върху поземлен имот № 67653.915.250 – частна 
общинска собственост по реда на чл. 38, ал. 2 от Закона за общинската собственост 
на Руса Томова Костова. 

262 Промяна предназначението на част от урегулиран поземлен имот /УПИ/ 

Озеленяване с присъединяване към Урегулиран поземлен имот X - 925.18 

индивидуално жилищно строителство в кв. З по плана на гр. Смолян, кв. Устово /ул. 
„Александър Стамболийски“/. 

263 Отдаване под наем на част от поземлен имот публична общинска собственост с 
идентификатор 39181.1.882 по Кадастрална карта на с. Кошница за разполагане на 
временен обект. 

264 Продажба на поземлен имот с идентификатор 00597.501.899, образуващ УПИ ХI-

228 в кв. 29 по плана на с. Арда, общ. Смолян.   
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265 Продажба на поземлен имот с идентификатор 67653.918.776, образуващ УПИ 

ХХХIII в кв.2 по плана на гр. Смолян, ул. „Дичо Петров“- /с/у Библиотеката/. 

266 Продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ имот пл. № 12 в 
околовръстен полигон на с. Кремене, община Смолян, ведно с полумасивна сграда 
по реда на чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост и чл. 44, ал. 1 от 
Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 
имущество чрез публичeн търг с тайно наддаване. 

267 Изкупуване на недвижим имот с идентификатор 67653.922.90 по кадастралната 
карта на гр. Смолян, кв. Райково  на основание чл.199 от ЗУТ във връзка с чл. 33 от 
ЗС . 

268 Изкупуване на недвижим имот с идентификатор 67653.914.267 по кадастралната 
карта на гр. Смолян, на основание чл. 199 от ЗУТ 

269 Отдаване под наем на помещение частна общинска собственост разположено в 
самостоятелен обект с идентификатор 67653.915.333.1.9, находящо се в сграда с 
идентификатор 67653.915.333.1, разположена в поземлен имот с идентификатор 
67653.915.333, Урегулиран поземлен имот І – Редакция, кв. 155 по ПУП на гр. 
Смолян, община Смолян,  чрез публичен търг с тайно наддаване по реда на Закона 
за общинската собственост. 

270 Отдаване под наем на общински терен за поставяне на преместваем обект за услуги 

на населението по реда на чл.56 от Закона за устройство на територията и Закона за 
общинската собственост 

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

272 Отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост по реда на 
чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост за здравни услуги в с. Смилян. 

273 Отдаване под наем на части от имот публична общинска собственост за поставяне 
на вендинг машини за продажба на пакетирани закуски, топли напитки и фреш в 
ППМГ „Васил Левски“ гр. Смолян по реда на Закона за общинската собственост 

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

275 Утвърждаване на паралелки с брой на учениците в тях под определения минимум 

за учебната 2020/2021 година. 
276 Обсъждане на докладите за осъществените читалищни дейности и за 

изразходваните от бюджета средства в Община Смолян през 2019 г. 

277 Изменение на Решение № 225 от 28.05.2020 г. на Общински съвет – Смолян. 

278 Предоставяне на част от имот - публична общинска собственост за безвъзмездно 
управление на Агенция за държавна финансова инспекция  (АДФИ) по реда на 
Закона за общинската собственост 
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279 Учредяване на безвъзмездно право на ползване в полза на Регионална Библиотека 
„Николай Вранчев“ гр. Смолян върху имот частна общинска собственост за 
разкриване на библиотечен пункт и читалня, като филиал към библиотеката, по реда 
на Закона за общинската собственост.  

280 Кандидатстване на Община Смолян по Открита покана № 2 „Кръгова икономика и 

ресурсна ефективност“ по Резултат 3 „Подобрено управление на ресурсите на 
общинско ниво (кръгова икономика)“ на Програма „Опазване на околната среда и 

климатични промени“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското 
икономическо пространство 2014-2021 

281 Покана за свикване на Общо събрание на „ПЕРЕЛИК ИНФРАСТРУКТУРНА 

КОМПАНИЯ“ АД, ЕИК 200093426, от акционера „СПОРТНО-ТУРИСТИЧЕСКИ 

ЦЕНТЪР ПЕРЕЛИК“ АД, ЕИК 120575422. /Златко Карамучев – ст. юрисконсулт 

в Д-я ПНО 

282 Приемане на Отчет за изпълнението на Общинска програма за развитие на туризма 
в Община Смолян за първото полугодие на 2020 г. и приемане на актуализирана 
Общинска програма за развитие на туризма в Община Смолян за 2020 г. 

283 Отдаване под наем на общински терен за поставяне на зарядна колонка за 
електрически превозни средства по реда на чл.56 от Закона за устройство на 
територията и Закона за общинската собственост 

284 Отдаване чрез търг, на земи – ливади, от общинския поземлен фонд на Община 
Смолян, намиращи се в землища на общ. Смолян, на основание чл. 37и, ал. 13 от 
Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, чл. 104 от Правилника 
за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и чл. 14, 

ал.1 и ал. 2 от Закона за общинската собственост. 

285 Изменение и допълнение на Решение № 242 от 25.06.2020 г. на Общински съвет – 

Смолян. 

286 Финансова подкрепа за ФК „Родопа – Смолян“ – гр. Смолян, ЕИК – 176147518. 

/Подпомагане на клуба с 60 000 лв. /шестдесет хиляди лева/. 

 ПРОТОКОЛ № 14/24.09.2020 г. 

287 Приемане на окончателен план и отчет за изпълнението на бюджета и средствата от 
европейския съюз и отчет за състоянието на общинския дълг към 31.12.2019 година 
на Община Смолян. /Приема се/ 

288 Обсъждане на докладите за осъществените читалищни дейности и за 
изразходваните от бюджета средства в Община Смолян през 2019 г. /Приема се/ 

289 Актуализация на целевата субсидия по ЗДБРБ на Община Смолян за 2020 г. – 

/Приема се/ 

290 Одобряване на Бюджетна прогноза  на Община Смолян , за периода 2021 – 2023г., 
на постъпленията от местни приходи и на разходите за местна дейност. /Приема се/ 

291 Продажба на общински жилищен имот – самостоятелен обект с идентификатор 
67653.926.147.1.8 по кадастрална карта на гр. Смолян (общински апартамент на 
правоимащ наемател) Малина Живкова Глушкова. /Приема се/   
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292 Продажба на общински жилищен имот – самостоятелен обект с идентификатор 
67653.927.28.31.12 по кадастрална карта на гр. Смолян (общински апартамент на 
правоимащ наемател)  Крум Кунев. /Приема се/ 

293 Продажба на общински жилищен имот – самостоятелен обект с идентификатор 
67653.918.106.2.45 по кадастрална карта на гр. Смолян (общински апартамент на 
правоимащ наемател) Илия  Стоянов. /Приема се/ 

294 Изкупуване на недвижим имот с идентификатор 67653.922.725 ведно със сграда  с 
идентификатор 67653.922.725.1 по кадастралната карта на гр. Смолян, кв. Райково  
на основание чл. 199 от ЗУТ във връзка с чл. 33 от ЗС. 

/ Тодора Ангелова Тиганева и Мария Ангелова Василева. /Приема се/ 

295 Отдаване под наем на части от имот публична общинска собственост за продажба 
на закуски и сладкарски изделия в стола на ОУ „Стою Шишков“ гр. Смолян по реда 
на Закона за общинската собственост. /Приема се/ 

296 Отдаване под наем на общински терен за поставяне на зарядна колонка за 
електрически превозни средства по реда на чл. 56 от Закона за устройство на 
територията и Закона за общинската собственост в поземлен имот публична 
общинска собственост с идентификатор 67653.1.669 по кадастрална карта на гр. 
Смолян, к.к. Пампорово 

297 Кандидатстване на Община Смолян по Открита покана № 3 „Климат“ по Резултат 
4: „Повишена способност на местните общности да намаляват емисиите и да се 
адаптират към променящия се климат“ на Програма: „Опазване на околната среда и 

климатични промени“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското 
икономическо пространство 2014-2021. /Приема се/ 

298 Приемане на общински план за младежта за 2020 година. /Приема се/ 

299 Приемане на анализ за потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата 
и учениците в Община Смолян за периода 2018 – 2020 година. /Приема се/ 

300 Предложение за включване на Основно училище „Стою Шишков” – гр. Смолян в 
Списъка на средищните детски градини и училища за учебната 2020/2021 год. 

/Приема се/ 

301 Утвърждаване на паралелки и групи с брой на учениците и децата в тях под 
определения минимум за учебната 2020/2021 година. /Приема се/ 

302 Поемане на дългосрочен дълг за финансиране на покупка на материални активи за 
изпълнение на дейностите по „Сметосъбиране, сметоизвозване и поддържане на 
чистота на териториите за обществено ползване в община Смолян“ чрез безлихвен 

кредит от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната 
среда (ПУДООС). /Приема се/ 

303 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/.  /Приема 

се/ 

304 Приемане на становище за опрощаване на дължими държавни вземания от Недко 
Борисов Ковачев от гр. Смолян, ул. „Васил Райдовски” № 5 26, вх. „Б“, ап. 9. 

/Приема се/ 
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305 Разрешение за изработване на Подробен устройствен план – устройствена план-

схема за обект: „Газоразпределителни мрежи и отклонения към абонати в град 
Смолян, етап 3, гр. Смолян, обл. Смолян“. /Приема се/ 

306 Одобряване на Подробен устройствен план – парцеларен план за обект: „Външен 

водопровод към конна база в УПИ І – 20522 в кв.43 по плана на село Левочево, 
Община Смолян”. /Приема се/ 

307 Одобряване на Подробен устройствен план – парцеларен план за обект : „Външно 
електрозахранване на сграда в УПИ I - 11427 - база за отдих в кв.62 местност 
„Имарет дере“ в поземлен имот с идентификатор 40748.11.427 в село Кутела, 
община Смолян”. /Приема се/ 

308 Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и 

застрояване на поземлен имот с идентификатор 43219.2.1083 в местност „Попово“, 

землище с. Левочево. /Приема се/ 

309 Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и 

застрояване на поземлени имоти с идентификатори 81520.3.401 и 81520.3.402 в 
местност „Мирчово“, землище с. Чокманово. /Приема се/ 

310 Разрешение за изработване на Подробен устройствен план – парцеларен план за 
обект: „Кабелна линия ниско напрежение за присъединяване на „база за отдих“ в 
поземлен имот с идентифиикатор 67547.5.137 на Д. Топчиева в с. Смилян, общ. 

Смолян“. /Приема се/ 

311 Разрешение за изработване на Подробен устройствен план – парцеларен план за 
обект: „Външно електро захранване на жилищна сграда в поземлен имот с 
идентифиикатор 67653.1.243 на Латин Латунов в гр. Смолян“. /Приема се/ 

312 Разрешение за изработване на Подробен устройствен план – парцеларен план за 
обект: „Кабелни линии 20kV- втори етап“ с. Стойките, община Смолян“, подобект 
„Кабелен електропровод 20 kV от подстанция „Пампорово“ до БКТП „Родопи 

Дивелъпмънт“ с. Стойките, община Смолян“. /Приема се/ 

313 Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и 

застрояване на поземлени имоти с идентификатори 67653.133.6, 67653.133.12, 

67653.133.14, 67653.133.15, 67653.133.16 и 67653.133.17 в местност „Могилата“, 

землище гр. Смолян. /Приема се/ 

314 Разрешение за изработване на проект за промяна на подробен устройствен план 

/ПУП/ - план за регулация и застрояване /ПРЗ/ на урегулирани поземлени имоти 

/УПИ/: V – жилищен блок на „Редки метали“ и цех за производство на колбаси в кв. 
35, УПИ II – поща и битови услуги в кв.36 и промяна на улична регулация по плана 
на гр. Смолян, кв. Горно Смолян. /Приема се/ 

315 Предложение за постигане на споразумение и прекратяване на съдебните дела 
между „Венити“ ЕООД, ЕИК 120613549 и Община Смолян във връзка с оспорване 
на Решение № 837, взето с Протокол № 38/07.06.2018 г. на Общински съвет гр. 
Смолян, и изменение на т.1 и 2 от оспорваното Решение № 837, взето с Протокол №  

38/07.06.2018 г. на Общински съвет - Смолян. /Приема се/ 

316 Отмяна на Решения № 264, прието на Общински съвет – Смолян на заседание, 
проведено на 13.08.2020г. по Протокол № 13. /Отменя/ 
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317 Изпълнение на Решение № 230/28.05.2020 г./Приема за сведение предоставеният 
одитен доклад от Лидия Делиева – дипломиран експерт счетоводител за периода 
01.01.2018 г. до 31.12.2019 г./  

318 Изпълнение на Решение № 232/28.05.2020 г. /Приема за сведение предоставената 
информация от Агенция „Пътна инфраструктура“ и Областна администрация – 

Смолян, във връзка с изпълнение на Решение № 232/28.05.2020 г./ 

319 Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организация и 

дейността на Общински съвет Смолян, неговите комисии и взаимодействието му с 
Общинска администрация. /Приема се/ 

320 Приемане Отчет за дейността на Общински съвет – Смолян и неговите комиси за 
периода от м. ноември 2019 г. до м. юни 2020 г. включително. /Приема се/ 

321 Вътрешни компенсирани промени в разходната част на бюджета на Община Смолян 

за 2020 година и промяна в инвестиционната програма за 2020 година. 

 ПРОТОКОЛ № 15/29.10.2020 г. 

322 Предложение за присъждане посмъртно званието „Почетен гражданин на Смолян“   

на Васил Ставрев Игнатов от гр. Смолян, за големите му заслуги за развитието на 
културата и спорта в нашия град. /Приема се/ 

323 Предложение за поставяне на паметник на родопската народна певица Радка 
Кушлева, на площад „България в гр. Смолян. /Приема се/ 

324 Вземане на решение за отправяне на искане до Министъра на културата за внасяне 
на предложение в Министерски съвет на РБ за предоставяне за безвъзмездно 
управление на Община Смолян на имоти публично държавна собственост: 
недвижима археологическа културна ценност Крепост «Калето» в защитена 
местност «Невястата-Турлука” край гр. Смолян и недвижима археологическа 
културна ценност Крепост «Калето» над проходна пещера край с. Кошница, 
Община Смолян. /Приема се/ 

325 Вземане на решение за отправяне на искане до Министъра на културата за внасяне 
на предложение в Министерски съвет на РБ за предоставяне за безвъзмездно 
управление на Община Смолян на имот публично държавна собственост недвижима 
археологическа културна ценност Момчилова крепост, с. Градът, Община Смолян 

за срок от 10 години. /Приема се/ 

326 Удължаване със 6 (шест) месеца на срока предоставяне на услугата „Патронажна 
грижа за възрастни хора и лица с увреждания“ във връзка с изпълнението на проект 
BG05M9OP001-2.040-033 “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с 
увреждания от Община Смолян“, по Оперативна програма „Развитие на човешките 
ресурси“ 2014-2020, Процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ BG05M9OP001-2.040 “Патронажна грижа за възрастни хора и 

лица с увреждания – Компонент 2”. /Приема се/ 

327 Предложение за преминаване на общинските детски градини на делегиран 

бюджет. /Приема се/ 

328 Отдаване под наем на части от имот публична общинска собственост за поставяне 
на вендинг машина за топли напитки в СУ „Отец Паисий„ гр. Смолян по реда на 
Закона за общинската собственост. /Приема се/ 
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329 Продажба на общински жилищен имот – самостоятелен обект с идентификатор 
67653.918.106.2.12 по кадастрална карта на гр. Смолян (общински апартамент на 
правоимащ наемател)  Незие Караходжова. /Приема се/ 

330 Отдаване под наем на самостоятелен обект с идентификатор 67653.917.623.7.4, за 
услуги на населението,  чрез публичен търг с тайно наддаване по реда на Закона за 
общинската собственост./Общински съвет–Смолян изменя Решение № 330/ 

29.10.2020 г., в частта на т. І, абзац втори /. 

331 Отдаване под наем без търг или конкурс на общински терени за поставяне на 
преместваеми обекти по одобрена схема по реда на чл.56 от Закона за устройство 
на територията и Закона за общинската собственост на Държавно Предприятие 
„Български спортен тотализатор“. /Приема се/ 

332 Отдаване под наем на общински терени за поставяне на преместваеми обекти  за 
продажба на вестници и списания по реда на чл.56 от Закона за устройство на 
територията и Закона за общинската собственост. /Приема се/ 

333 Прекратяване на съсобственост по реда на чл. 36, ал.1, т. 2 от ЗОС във връзка с чл. 
36 от Закона за собствеността  (с. Левочево)./ Венета Петрова Стратева. /Приема се/ 

334 Сключване на предварителен договор по реда на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ за част 
от поземлен имот с идентификатор 69345.101.72 по кадастралната карта на с. 
Стойките, общ. Смолян. /Приема се/ 

335 Изкупуване на поземлен имот № 139, кв. 40 по плана на с. Могилица, общ. Смолян 

на основание чл.199 от ЗУТ във връзка с чл. 33 от ЗС./ Юлия Емилова Чаркаджиева  
и Младен Емилов Чаркаджиев/.  /Приема се/ 

336 Сключване на предварителен договор по реда на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ за 
поземлен имот с идентификатор 11572.933.279 по кадастралната карта на с. 
Влахово, общ. Смолян./ Севдалин Раев Буков/ /Приема се/ 

337 Продажба на поземлен имот с идентификатор 00597.501.899,  образуващ УПИ ХI-

228 в кв. 29 по плана на с. Арда, общ. Смолян./ Диана Руменова Шкодрова/. Приема 

се 

338 Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и 

застрояване на поземлен имот с идентификатор 48814.2.251 в местност „Белем“, 

землище с. Могилица. /Приема се/ 

339 Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и 

застрояване на поземлен имот с идентификатор 49014.12.134 в местност „Друма“, 

землище с. Момчиловци. /Приема се/ 

340 Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и 

застрояване на поземлен имот с идентификатор 67653.96.10 в местност „Кралев 
дол“, землище гр. Смолян. Приема се 

341 Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и 

застрояване на поземлен имот с идентификатор 49014,2.215 в местност „Момина 
вода“, землище с. Момчиловци.  /Приема се/ 

342 Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и 

застрояване на поземлен имот с идентификатор 69345.13.636 в местност „Мушкин 

хазмак“, землище с. Стойките.  /Приема се/ 
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343 Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и 

застрояване на поземлен имот с идентификатор 49014.16.316 в местност 
„Общината“, землище с. Момчиловци. /Приема се/ 

344 Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и 

застрояване на поземлен имот с идентификатор 49014.16.315 в местност 
„Общината“, землище с. Момчиловци. /Приема се/ 

345 Разрешение за изработване на Подробен устройствен план-План за регулация и 

застрояване на част от поземлен имот с идентификатор 48814.3.675 в местност 
„Мучура“, землище с. Могилица. /Приема се/ 

346 Промяна предназначението на част от урегулиран поземлен имот /УПИ/ II - 

Озеленяване предвиден в устройствения план за озеленена площ в кв.166 по плана 
на гр. Смолян, кв. Смолян. /Приема се/ 

347 Прекратяване на дейността и обявяване в ликвидация на „Ученическо и столово 
хранене” ЕООД с ЕИК:120506497. /Не се приема/    

348 Кандидатстване на Община Смолян по процедура BG16M1OP002-3.031 – 

„Споделена визия за екологичната мрежа Натура 2000 в България – 2“ по 
Оперативна програма „Околна среда 2014 -2020“ . /Приема се/ 

349 Кандидатстване на Община Смолян по процедура BG05M9OP001-2.090 „Нова 
дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания – Етап 2 – предоставяне 
на новите услуги“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014 -

2020“ .  /Приема се/ 

350 Отдаване под наем на помещение за склад в сграда с идентификатор 
69345.100.219.1, разположена в поземлен имот с идентификатор 69345.100.219 по 
КККР на с. Стойките, чрез публичен търг с тайно наддаване по реда на Закона за 
общинската собственост (общежитие с. Стойките). /Приема се/ 

351 Изкупуване на недвижим имот с идентификатор 67653.919.357.13 по кадастралната 
карта на гр. Смолян на основание чл.199 от ЗУТ във връзка с чл. 33 от ЗС. /Снежана 
Събева Ставрева и Ружин Дамянов Ставрев/. /Приема се/ 

352 Промяна като еднопосочни в организацията на движение  по следните улици в гр. 
Смолян - ул. „Грудьо войвода“; ул. „Кольо Шишманов“; ул.“Студентска“; ул. 
„Кольо Фичето“; ул.“Дичо Петров“. /в сила за ул. „К. Фичето“, ул. „Дичо Петров“. 

/Приема се/ 

353 Решение за одобрение на предварителния проект Общо устройствения план на 
община Смолян. /Приема се/ 

354 Вземане на решение за удължаване срока на възстановяване временен безлихвен 

заем от Централния бюджет на Република България.  /Приема се/ 

355 Дарение на РУ на МВР - Смолян и писмо с вх. № ДЛ008871/ 15.10.2020 г. на 
Началника на РУ на МВР – Смолян. /Не се приема/ 

/С Решение № 360/26.11.2020 г. се приема/ - Дарение на РУ МВР – Смолян и писмо 
с вх. № ДЛ008871/15.10.2020 г. на Началника на РУ МВР – Смолян./ за сумата от 9 

247.41лв./ 
356 Приемане на „План за действие за устойчива енергия и климат за периода 2021 – 

2030 г. на Община Смолян“.  /Приема се/ 
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357 Отдаване под наем на общински терен за поставяне на зарядна колонка за 
електрически превозни средства по реда на чл.56 от Закона за устройство на 
територията и Закона за общинската собственост. /Приема се/ 

358 Изменение и допълнение в Решение № 296 от 24.09.2020 г. на Общински съвет – 

Смолян. /Изменя и допълва/ 

359 Върнато със Заповед № АП–03–14–315/08.10.2020 г. на Областен управител на 
област Смолян  за ново обсъждане на Решение № 289 прието на заседание състояло 
се на 24.09.2020 г. на Общински съвет – Смолян. /1.Отменя Решение № 289 прието 
на заседание състояло се на 24.09.2020 г., относно „Актуализация на целевата 
субсидия по ЗДБРБ на Община Смолян за 2020 г.“ 2.Приема и одобрява 
Актуализация на целевата субсидия по ЗДБРБ на Община Смолян за 2020 г. по 

Приложение № 1./ 

 ПРОТОКОЛ № 16/26.11.2020 г. 

360 Дарение на РУ МВР – Смолян и писмо с вх. № ДЛ008871/15.10.2020 г. на Началника 
на РУ МВР – Смолян./ за сумата от 9 247.41лв. /Приема се/ 

361 Прекратяване на дейността и обявяване в ликвидация на „Ученическо и столово 
хранене” ЕООД с ЕИК:120506497. /Прекратява дейността на дружеството и обявява 
в ликвидация „Ученическо и столово хранене“ ЕООД с ЕИК: 120506497. 

2.Прекратява сключения договор за управление с Григор Кръстев Павлов, ЕГН: 

6911146069 и не го освобождава от отговорност. 
3.Назначава за ликвидатор на „Ученическо и столово хранене“ ЕООД – адв. Бойко 
Младенов 

362 Върнато със Заповед № АП–03–14–362/13.11.2020 г. на Областен управител на 
област Смолян за ново обсъждане Решение № 337 прието на заседание състояло се 
на 29.10.2020 г. с Протокол № 15 на Общински съвет – Смолян. /Отменя Решение 
№ 337/29.10.2020 г./ 

363 Върнато със Заповед № АП–03–14–362/13.11.2020 г. на Областен управител на 
област Смолян за ново обсъждане Решение № 358 прието на заседание състояло се 
на 29.10.2020 г. с Протокол № 15 на Общински съвет – Смолян. / Отменя Решение 
№ 358 прието на заседание състояло се на 29.10.2020 г. с Протокол № 15 на 
Общински съвет – Смолян. 

2.Изменя и допълва Решение № 296 от 24.09.2020г. взето на заседание, състояло се 
на 24.09.2020 г, с Протокол № 14 в частта на раздел II, като  се добавя нова точка 3 

със следния текст:  
„т. 3 – DC зарядната станция да е с мощност не по-малко от 50 киловата.“ 

364 Кандидатстване на Община Смолян с интегрирано проектно предложение по 
процедура BG05M9OP001-2.056 „Социално-икономическа интеграция  на уязвими 

групи. Интегрирани мерки  за подобряване достъпа до образование - Компонент 2, 

финансирано по Оперативни  програми „Развитие на човешките ресурси” 2014-

2020г. (ОП РЧР) и „Наука образование за интелигентен растеж” 2014-2020 г. (ОП 

НОИР). /Приема се / 
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365 Определяне позицията на Община Смолян при участието й в извънредно заседание 
на Общото събрание на Асоциацията по В и К на обособена територия обслужвана 
от „ВиК“ ЕООД гр. Смолян. /Дава мандат на кмета на община Смолян./ 

366 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. 

/Приема се / 

367 Учредяване на безвъзмездно право на ползване  върху втори и приземен етаж на 
сграда с идентификатор 49014.501.417.1 по КККР на с. Момчиловци по реда на 
Закона за общинската собственост  в полза на Народно Читалище „Светлина 1925“ 

с. Момчиловци. /Приема се / 

368 Предоставяне за безвъзмездно право на ползване на Народно читалище „Наука 
1928" с. Солища, част от сграда  с идентификатор 68000.502.74.2,  разположена в 
поземлен имот с идентификатор 68000.502.74  по КККР на с. Солища , община 
Смолян. /Приема се/. 

369 Продажба на поземлен имот с идентификатор 83274.501.831 по кадастрална карта 
на с. Широка лъка, община Смолян, ведно със сграда с идентификатор 
83274.501.831.1 - частна общинска собственост по  реда на чл.35, ал.1 от Закона за 
общинската собственост и чл.44, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество чрез публичeн търг с тайно 
наддаване. /Приема се / 

370 Продажба на общински жилищен имот – самостоятелен обект с идентификатор 
67653.918.107.1.25 по кадастрална карта на гр. Смолян (общински апартамент на 
правоимащ наемател) на Магдалена Христева. 
/Приема се / 

371 Изкупуване на недвижим имот с идентификатор 67653.914.240 по кадастралната 
карта на гр. Смолян, кв. Горно Смолян на основание чл.199 от ЗУТ във връзка с чл. 
33 от ЗС. /Приема се/ 

372 Изкупуване на недвижим имот с идентификатор 67653.913.774 по кадастралната 
карта на гр. Смолян, кв. Горно Смолян на основание чл. 199 от ЗУТ във връзка с чл. 
33 от ЗС. /Приема се/ 

373 Изкупуване на поземлен имот № 57, кв. 39 и 44 по плана на с. Полковник 
Серафимово, общ. Смолян на основание чл.199 от ЗУТ във връзка с чл. 33 от ЗС. 

/Приема се/ 

374 Изкупуване на недвижим имот с идентификатор 24089.929.130 по кадастралната 
карта на с. Дунево, общ. Смолян на основание чл.199 от ЗУТ във връзка с чл. 33 от 
ЗС. /Приема се/ 

375 Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и 

застрояване на поземлен имот с идентификатор 81520.3.202 в местност „Равнища“, 

землище с. Чокманово. /Приема се/ 
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376 Продажба на поземлен имот с идентификатор 00597.501.899, образуващ УПИ ХI-

228 в кв.29 по плана на с. Арда, общ. Смолян. /Приема се/ 

377 Вземане решение за упълномощаване на кмета на Община Смолян за изпращане 
писмено предложение до Президента на Република България за именуване на 
безименен връх в Родопите на името на полковник Владимир Серафимов. /Приема 

се/ 

378 Вътрешни компенсирани промени в разходната част на бюджета на Община Смолян  

- второстепенни разпоредители за 2020 година. /Приема се/ 

379 Изменение  на Решение № 330 от 29.10.2020 г. на Общински съвет – Смолян, 

съгласно Заповед № АП-03-09-1824 от 20.11.2020 г. на Областен Управител на 
област – Смолян. /Общински съвет – Смолян, изменя Решение № 330/ 29.10.2020 

г., в частта на т. І, абзац втори/. 

380 Контрола върху качеството на водата и използването на водоизточниците – в 
регулация и извън регулация, които са извън мрежата на ВиК, в района на община 
Смолян, с цел превенция на здравето на гражданите. /Приема се/ 

 ПРОТОКОЛ № 17/ 22.12.2020 г. 

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

свикано за 21.01.2021 г. и гласуване по дневния ред. /Упълномощава МАРИН 

ТАШЕВ ЗАХАРИЕВ – заместник – кмет на община Смолян/ 

382 Разкриване на Център за работа с деца на улицата, капацитет 20 места с. Широка 
лъка“ ул. „Люлката №1 община Смолян.  /Приема се/ 

383 Изкупуване на недвижим имот с идентификатор 67653.923.100 по кадастралната 
карта на гр. Смолян, кв. Устово на основание чл.199 от ЗУТ във връзка с чл. 33 от 
ЗС. /Приема се/ 

384 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/. / местност 
„ХОЛЕВИНА“ – с. Арда/. /Приема се/ 

385 Промяна предназначението на част от урегулиран поземлен имот /УПИ/ I - За 
озеленяване предвиден в устройствения план за озеленена площ в кв.З0 по плана на 
гр. Смолян, кв. Горно Смолян /улица „Чинара“/. /Приема се/ 

386 Разрешение за изменение на Подробен устройствен план - План за регулация и 

застрояване на УПИ1 - 149Т 1635 производствена дейност в кв.33 по плана на село 

Подвис и промяна на част от пътя Смолян - Тикале в землището на гр. Смолян и 

разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и 

застрояване на поземлен имот с идентификатор 67653.873.4, част от поземлен имот 
с идентификатор 67653.873.3 и част от поземлен имот с идентификатор 56962.1.636, 

землището на село Подвис, Община Смолян. /Приема се/ 

387 Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и 

застрояване на поземлени имоти с идентификатори 67653.200.19 и 67653.200.20 в 
местност „Узуновото“, землище на гр. Смолян. /Приема се/ 
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388 Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - парцеларен план за 
обект: „Инфраструктурни обекти - водопроводи и напоителни системи, местност 
„Перелик“, Община Смолян“ и разрешение за изработване на Подробни 

устройствени планове - План за регулация и застрояване (за водоеми) на поземлени 

имоти с идентификатори: 69345.19.146 в местност „Карлък“, землище с. Стойките, 
69345.19.147 в местност „Карлък“, землище с. Стойките, 67653.169.27 в местност 
„Карлък“, землище гр. Смолян, 67653.169.6 в местност „Карлък“, землище гр. 
Смолян, 67653.169.28 в местност „Карлък“, землище гр. Смолян, 69345.19.144 

„Карлък“, землище с. Стойките и 69345.19.-1 в местност „Карлък“, землище с. 
Стойките. /Приема се/ 

389 Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и 

застрояване /ПУП - ПРЗ/ за поземлен имот с идентификатор 67653.169.30 в 
местност „Карлък“, землище гр. Смолян и промяна на Подробен устройствен план 

- План за застрояване /ПУП - ПЗ/ за част от поземлен имот с идентификатор 
67653.169.17 в местност „Карлък“, землище гр. Смолян и разрешение за 
изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване за 
част от поземлен имот с идентификатор 69345.19.24 в местност „Карлък“, землище 
с. Стойките. /Приема се/ 

390 Отдаване под наем на части от имот, публична общинска собственост 
самостоятелен обект в сграда с идентификатор 14605.501.150.1.1 за Обществен 

център (сутерен) по Кадастрална карта на с. Гела, община Смолян  по реда на Закона 
за общинската собственост.  /Приема се/ 

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

392 Отдаване под наем чрез публично оповестен конкурс на  помещения публична 
общинска собственост, находящи се в сграда с идентификатор 67653.914.404.1 по 
Кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Смолян  за образователна дейност  
по реда на Закона за общинската собственост (закрита детска градина „Детелина“).    

/Приема се/ 

393 Кандидатстване на Община Смолян пред ПУДООС със Заявление за безвъзмездна 
финансова помощ с проект „Реконструкция на вътрешната водоснабдителната 
мрежа на с. Долно Влахово“. /Приема се/ 

394 Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното 
управление по видове и категории обекти в Община Смолян за 2020 г. по реда на 
чл. 66а от Закона за общинската собственост. /Приема се/ 

395 Приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска 
собственост. /Приема се/ 

396 Определяне на дейността по предоставянето на топъл обяд на територията на 
Община Смолян като местна дейност по смисъла на Закона за публичните финанси 

и кандидатстване по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ BG05FMOP001-5.001 - „3.1 - Топъл обяд в условия на пандемията 
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от COVID-19“ по Оперативна програма за храни и/или основно материално 
подпомагане. /Приема се/ 

397 Приемане на Актуализация на Стратегия за развитие на социални услуги в Община 
Смолян 2016-2020 г. /Приема се/ 

398 Създаване на социална услуга „Асистентска подкрепа“ съгласно Националната 
карта на социалните услуги, като делегирана от държавата дейност, по реда на 
Закона за социалните услуги. /Приема се/ /Общински съвет – Смолян изменя  
Решение № 398/22.12.2020 г., в частта на точка 5, като се изменя броя асистенти на  
43 броя./ 

399 Изменение и допълнение на НАРЕДБА № 2 за определянето и администрирането 
на местните такси и цени на услуги на територията на община Смолян. /Приема се/                               

400 Изменение и допълнение на Наредба № 3 за определяне размера на местните данъци 

на територията на Община Смолян. /Не се приема/ 

401 Изменения и допълнения на Наредба № 12 за критериите, реда и условията за 
финансово подпомагане на спортните клубове в Община Смолян. /Приема се/ 

402 Издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект река Черна, с 
цел на ползването – „Изграждане на нови съоръжения за линейна инфраструктура, 
пресичаща воден обект”. /Приема се/ 

403 Одобряване на План-сметка за разходите по събирането, извозването и 

обезвреждането в депа или други съоръжения на битови отпадъци, както и за 
поддържането на чистотата на територии за обществено ползване и определяне на 
годишния размер на такса битови отпадъци на територията на Община Смолян за 
2021 г. /Не се приема/ 

404 Промяна числеността на общинска администрация в Приложение №1 „Местни 

дейности“ одобрени с Решение №74 от 30.12.2019г. взето на Общински съвет – 

Смолян. /Приема се/ 

  ПРОТОКОЛ № 18 / 21.01.2021 г. 

405 Изменение в Решение № 398 от 22.12.2020 г. на Общински съвет – Смолян. /  

Общински съвет – Смолян изменя Решение № 398/22.12.2020 г., в частта на точка  
5., като се изменя броя асистенти на  43 броя./ 

406 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/. /Приема 

се/ 

407 Определяне цените за отдаване под наем на пасищата, мерите и ливадите за декар 
площ от общинския поземлен фонд на землищата на Община Смолян за общо и 

индивидуално ползване на основание чл. 37и, ал. 1 от Закона за собствеността и 

ползването на земеделските земи./Приема се/ 

408 Предоставяне на част от имот - публична общинска собственост за безвъзмездно 
управление на Министерство на вътрешните работи по реда на Закона за 
общинската собственост (Петровица). /Приема се/ 

409 Отдаване под наем на сграда частна общинска собственост разположена в поземлен 

имот с идентификатор 00597.501.757 по Кадастралната карта на с. Арда, община 
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Смолян, чрез публичен търг с тайно наддаване по реда на Закона за общинската 
собственост. /Приема се/ 

410 Отдаване под наем на сграда  с идентификатор 81520.501.1.6 и част от поземлен 

имот с идентификатор 81520.501.1 по КККР на с. Чокманово, чрез публичен търг с 
тайно наддаване по реда на Закона за общинската собственост (общежитие с. 
Чокманово). /Приема се/ 

411 Отдаване под наем на части от имот публична общинска собственост, находящи се 
в самостоятелен обект на административна сграда с идентификатор  
67653.918.43.13.6 по Кадастрална карта на гр. Смолян по реда на Закона за 
общинската собственост (източно крило). /Приема се/ 

412 Отдаване под наем на части от имот, публична общинска собственост находящи се 
в подземен паркинг на  театъра, разположен в имот с идентификатор 67653.918.45 

по кадастрална карата на гр.Смолян,по реда на Закона за общинската собственост. 
/Приема се/ 

413 Отдаване под наем на общински терен за поставяне на преместваем обект по реда 
на чл.56 от Закона за устройство на територията и Закона за общинската собственост 
( кв.Райково). /Приема се/ 

414 Обявяване на общински имот от публична общинска собственост в частна общинска 
собственост. / с.Катраница/. /Не се приема/ 

415 Изкупуване на проектен имот с идентификатор 67653.923.606 по кадастралната 
карта на гр .Смолян, кв. Устово на основание чл. 199 от ЗУТ във връзка с чл.33 от 
ЗС (улична регулация). /Приема се/ 

416 Сключване на предварителен договор по реда на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ за част 
от поземлен имот с идентификатор 67653.925.59 по кадастралната карта на гр. 
Смолян, кв. Устово. /Приема се/ 

417 Продажба на поземлен имот с идентификатор 67653.915.678, участващ в ХХХV-за 
гаражи в кв. 107 по плана на гр. Смолян, кв. Смолян. /Приема се/ 

418 Приемане на Общинска програма за намаляване нивата на фини прахови частици 

(ФЧП10) и достигане на утвърдените норми за качество на атмосферния въздух на 
община Смолян. /Приема се/ 

419 Приемане на Наредба № 9 за управление на отпадъците в община Смолян. /Приема 

се/ 

420 Одобряване на Подробен устройствен план - устройствена план - схема за обект: 
“Газоразпределителни мрежи и отклонения към абонати в град Смолян, етап 3, гр. 
Смолян, обл. Смолян“. /Приема се/ 

421 Одобряване на Подробен устройствен план - парцеларен план за обект: „Кабелни 

линии 20кV-втори етап“ с. Стойките, община Смолян“, подобект /‘Кабелен 

електропровод 20 кV от подстанция „Пампорово“ до БКТП „Родопи Дивелъпмънт““ 

с. Стойките, община Смолян“. /Приема се/ 
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422 Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и 

застрояване на поземлен имот с идентификатор 14605.9.192 в местност „Бекиря“, 

землище с. Гела, Община Смолян. /Приема се/ 

423 Одобряване на Подробен устройствен план - парцеларен план за обект : „Кабелна 
линия ниско напрежение за присъединяване на „база за отдих“ в поземлен имот с 
идентификатор 67547.5.137 на Д. Топчиева в с. Смилян, общ. Смолян“. /Приема се/                                                               

424 Одобряване на Подробен устройствен план - парцеларен план за обект: „Външно 
електро захранване на жилищна сграда в поземлен имот е идентифиикатор 
67653.1.243 на Латин Латунов в гр, Смолян“. /Приема се/ 

425 Разрешение за изменение на Подробен устройствен план - План за регулация и 

застрояване на УПИ VI - 9, VII - 9 и VIII - 9 в кв.1 по плана на село Смилян и 

урегулиране на поземлен имот с идентификатор 67547.501.833 в местност 
„Карафезово“, землището на село Смилян, Община Смолян. /Приема се/ 

426 Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - устройствена план 

схема и парцеларен план за обект: „Кабел 20 кV от ВС Чолаков мотор до ВС Бор“ с. 
Стойките, община Смолян“. /Приема се/ 

427 Вземане на решение за поемане на временен безлихвен заем от Централния бюджет 
на Република България. /Приема се/ 

428 Одобряване на споразумение за партньорство във връзка с изпълнението на проект 
„Рехабилитация и модернизация на системата за външно изкуствено осветление на 
гр. Смолян“ на Община Смолян по Процедура „Рехабилитация и модернизация на 
общинската инфраструктура - системи за външно изкуствено осветление на 
общините“ по Програма "Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна 
сигурност" (ВЕЕЕЕС), финансирана по Финансовия механизъм на Европейското 
икономическо пространство 2014-2021 г. /Приема се/ 

429 Определяне на индивидуалните основни месечни възнаграждения на ръководните 
длъжности в „Териториални органи на изпълнителната власт“ в Община Смолян. 

/Приема се/ 

430 Приемане на Отчета за изпълнението на Общинска програма за развитие на туризма 
в Община Смолян за 2020 г. и приемане на Общинска програма за развитие на 
туризма в Община Смолян за 2021 г. /Приема се/ 

431 Предложение за приемане на Правилник за дейността и утвърждаване Структура на 
Регионална библиотека „Николай Вранчев“ – гр. Смолян. /Приема се/ 

432 Приемане на Правилник за устройството и дейността на РИМ „СТОЮ ШИШКОВ“ 

– Смолян. /Приема се/ 

433 Предоставяне на еднократна финансова помощ за закупуване на строителни 

материали на пострадалите семейства при свлачище на ул. „Младост“№ 49 в гр. 
Смолян. /Дава съгласие да бъде отпусната еднократна финансова помощ  в общ 

размер до 3 500 лв. за закупуване на строителни материали за възстановяване на 
щети, нанесени от природното бедствие свлачище на 11.01.2021 г./ 

 ПРОТОКОЛ № 19/25.02.2021 г. 

434 Избиране на зам.-председател на Общински съвет – Смолян (Ангел Безергянов – за 
времето на временна нетрудоспособност на председателя) 
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435 Доклад и въпросник за самооценка на системите за финансово управление и 

контрол за 2020 г. в „Център за психично здраве – Смолян“ ЕООД. 

436 Отчет – анализ на дейността на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на 
населението“ – Смолян през 2020 г. 

437 Отчет – анализ на дейността на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на 
населението“ – Пампорово през 2020 г. 

438 Приемане на бюджета на Община Смолян за 2021 година. 
439 Приемане на становище за опрощаване на дължими държавни вземания от Нина 

Жайгарова от гр. Смолян. 

440 Отдаване под наем на части от имот публична общинска собственост за поставяне 
на вендинг машина за топли напитки в EГ „Иван Вазов“ гр. Смолян по реда на 
Закона за общинската собственост. 

441 Отдаване под наем на помещение в сграда с идентификатор 11572.933.143.1 по 
КККР на с. Влахово, чрез публичен търг с тайно наддаване по реда на Закона за 
общинската собственост. 

442 Продажба на вещ, собственост на Община Смолян, чрез публичен търг с тайно 
наддаване по реда на Закона за общинската собственост./ Верижен трактор/. 

443 Продажба на поземлен имот с идентификатор 67653.918.756 - частна общинска 
собственост по реда на чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост и чл. 44, 

ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 
имущество чрез публичен търг с тайно наддаване. 

444 Предоставяне на безвъзмездно управление на част от имот публична общинска 
собственост на Областна дирекция „Земеделие“ гр. Смолян, по реда на Закона за 
общинската собственост. 

445 Обявяване на общински имот от публична общинска собственост в частна общинска 
собственост, гр. Смолян, кв. Райково. 

446 Обявяване на общински имот от публична общинска собственост в частна общинска 
собственост. /Катраница/ 

447 Отдаване под наем на общински терен за поставяне на преместваем обект по реда 
на чл. 56 от Закона за устройство на територията и Закона за общинската 
собственост (Свети Пантелеймон). 

448 Сключване на предварителен договор по реда на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ за част 
от поземлен имот с идентификатор 67653.928.3 по кадастралната карта на гр. 
Смолян, кв. Устово. 

449 Разрешение за изменение на Подробен устройствен план- План за регулация и 

застрояване на УПИ XIX - 64 за жилищно строителство, къща за гости в кв.65 по 
плана на село Смилян и урегулиране на поземлен имот с идентификатор 67547.8.65 

в местност „Кравефермата“, землището на село Смилян, Община Смолян. 

450 Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - парцеларен план за 
обект: „Външен водопровод „Къщи за гости и обслужваща сграда“ в поземлен имот 
67965.8.48 по КККР на село Соколовци в местността „Дупката“ в землището на село 

Соколовци, Община Смолян”. 

451 Промяна предназначението на част от урегулиран поземлен имот /УПИ/ III - 

Озеленяване и част от УПИ - Изолационно озеленяване предвидени в устройствения 
план за озеленена площ в кв.106 по плана на гр. Смолян, кв. Устово /ГПК гр. Смолян 

- кв. Устово/. 
452 Промяна предназначението на част от урегулиран поземлен имот /УПИ/ V - 

Озеленяване предвиден в устройствения план за озеленена площ в кв.9 по плана на 
гр. Смолян, кв. Смолян - централна част /Източно от АРЗ/. 
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453 Разрешение за изменение на Подробен устройствен план - План за регулация и 

застрояване на: У ПИ II - 1097 - мотел - ресторант в кв.35, УПИ I - 1057 - мотел и 

ТП в кв.35, У ПИ I - 010091 за фотоволтаичен парк и обслужващи сгради в кв,37, 

УПИ I – 10013 - за хотел в кв.1, УПИ II - 10010, 10012 - за хотел в кв.1 в местност 
„Борцето“, землището на село Соколовци, Община Смолян и урегулиране на 
поземлени имоти с идентификатори 67965.10.59, 67965.10.115 и 67965.10.43 в 
местност „Борцето“, землището на село Соколовци, Община Смолян. 

454 Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - парцеларен план за 
обект: „Инфраструктурен обект - водопровод в местност „Карлък“, землище 
Смолян, Община Смолян“. 

455 Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и 

застрояване на поземлен имот с идентификатор 67653.133.7 в местност „Могилата“, 

землище гр. Смолян, Община Смолян. 

456 Изменение и допълнение на Наредба №10 за условията и реда за съставяне на 
тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, 
изпълнение и отчитане на бюджета на община Смолян. 

457 Кандидатстване на Община Смолян с проект по Оперативна програма „Развитие на 
човешките ресурси“ 2014-2020, Процедура чрез директно предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.002 “ПАТРОНАЖНА ГРИЖА +” 

и възлагане на услугата от общ икономически интерес – Предоставяне на 
интегрирани здравно-социални услуги (патронажна грижа). 

458 Учредяване на безвъзмездно право на ползване върху масивна сграда с 
идентификатор 67653.922.195.1, разположена в поземлен имот с идентификатор 
67653.922.195 и масивна сграда с идентификатор 67653.922.133.1, разположена в 
поземлен имот с идентификатор 67653.922.133 в полза на Държавно предприятие 
Българо-германски център за професионално обучение, структура към 

Министерство на труда и социалната политика, по реда на Закона за общинската 
собственост. 

459 Общо обсъждане и поименно еднократно гласуване, резултатът от което да се 
отнесе и да важи за всяко едно от решенията от точка 27 до точка 69 вкл. от дневния 
ред, относно определяне пасищата, мерите и ливадите за общо и индивидуално 
ползване на основание чл. 37, ал. 3 от Закона за собствеността и ползването на 
земеделските земи. 

460 Определяне пасищата, мерите и ливадите за общо и индивидуално ползване на 
основание чл. 37, ал. 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските 
земи – с. Арда 

461 Определяне пасищата, мерите и ливадите за общо и индивидуално ползване на 
основание чл. 37, ал. 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските 
земи – с. Белев дол 

462 Определяне пасищата, мерите и ливадите за общо и индивидуално ползване на 
основание чл. 37, ал. 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските 
земи – с. Бориково 

463 Определяне пасищата, мерите и ливадите за общо и индивидуално ползване на 
основание чл. 37, ал. 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските 
земи – с. Бостина 

464 Определяне пасищата, мерите и ливадите за общо и индивидуално ползване на 
основание чл. 37, ал. 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските 
земи – с. Буката 
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465 Определяне пасищата, мерите и ливадите за общо и индивидуално ползване на 
основание чл. 37, ал. 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските 
земи – с. Букаците 

466 Определяне пасищата, мерите и ливадите за общо и индивидуално ползване на 
основание чл. 37, ал. 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските 
земи – с. Виево 

467 Определяне пасищата, мерите и ливадите за общо и индивидуално ползване на 
основание чл. 37, ал. 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските 
земи – с. Вълчан 

468 Определяне пасищата, мерите и ливадите за общо и индивидуално ползване на 
основание чл. 37, ал. 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските 
земи – с. Гела 

469 Определяне пасищата, мерите и ливадите за общо и индивидуално ползване на 
основание чл. 37, ал. 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските 
земи – с. Горна Арда 

470 Определяне пасищата, мерите и ливадите за общо и индивидуално ползване на 
основание чл. 37, ал. 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските 
земи – с. Горово 

471 Определяне пасищата, мерите и ливадите за общо и индивидуално ползване на 
основание чл. 37, ал. 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските 
земи – с. Градът 

472 Определяне пасищата, мерите и ливадите за общо и индивидуално ползване на 
основание чл. 37, ал. 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските 
земи – с. Катраница 

473 Определяне пасищата, мерите и ливадите за общо и индивидуално ползване на 
основание чл. 37, ал. 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските 
земи – с. Киселчово 

474 Определяне пасищата, мерите и ливадите за общо и индивидуално ползване на 
основание чл. 37, ал. 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските 
земи – с. Кошница 

475 Определяне пасищата, мерите и ливадите за общо и индивидуално ползване на 
основание чл. 37, ал. 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските 
земи – с. Кремене 

476 Определяне пасищата, мерите и ливадите за общо и индивидуално ползване на 
основание чл. 37, ал. 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските 
земи – с. Кутела 

477 Определяне пасищата, мерите и ливадите за общо и индивидуално ползване на 
основание чл. 37, ал. 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските 
земи – с. Левочево 

478 Определяне пасищата, мерите и ливадите за общо и индивидуално ползване на 
основание чл. 37, ал. 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските 
земи – с. Лъка 

479 Определяне пасищата, мерите и ливадите за общо и индивидуално ползване на 
основание чл. 37, ал. 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските 
земи – с. Могилица 

480 Определяне пасищата, мерите и ливадите за общо и индивидуално ползване на 
основание чл. 37, ал. 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските 
земи – с. Момчиловци 
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481 Определяне пасищата, мерите и ливадите за общо и индивидуално ползване на 
основание чл. 37, ал. 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските 
земи – с. Мугла 

482 Определяне пасищата, мерите и ливадите за общо и индивидуално ползване на 
основание чл. 37, ал. 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските 
земи – с. Орешец 

483 Определяне пасищата, мерите и ливадите за общо и индивидуално ползване на 
основание чл. 37, ал. 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските 
земи – с. Петково 

484 Определяне пасищата, мерите и ливадите за общо и индивидуално ползване на 
основание чл. 37, ал. 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските 
земи – с. Подвис 

485 Определяне пасищата, мерите и ливадите за общо и индивидуално ползване на 
основание чл. 37, ал. 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските 
земи – с. Полковник Серафимово 

486 Определяне пасищата, мерите и ливадите за общо и индивидуално ползване на 
основание чл. 37, ал. 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските 
земи – с. Река 

487 Определяне пасищата, мерите и ливадите за общо и индивидуално ползване на 
основание чл. 37, ал. 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските 
земи – с. Селище 

488 Определяне пасищата, мерите и ливадите за общо и индивидуално ползване на 
основание чл. 37, ал. 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските 
земи – с. Сивино 

489 Определяне пасищата, мерите и ливадите за общо и индивидуално ползване на 
основание чл. 37, ал. 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските 
земи – с. Славейно 

490 Определяне пасищата, мерите и ливадите за общо и индивидуално ползване на 
основание чл. 37, ал. 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските 
земи – с. Смилян 

491    Определяне пасищата, мерите и ливадите за общо и индивидуално ползване на 
основание чл. 37, ал. 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските 
земи – гр. Смолян 

492  Определяне пасищата, мерите и ливадите за общо и индивидуално ползване на 
основание чл. 37, ал. 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските 
земи – с. Соколовци 

493 Определяне пасищата, мерите и ливадите за общо и индивидуално ползване на 
основание чл. 37, ал. 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските 
земи – с. Солища 

494 Определяне пасищата, мерите и ливадите за общо и индивидуално ползване на 
основание чл. 37, ал. 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските 
земи – с. Стойките 

495 Определяне пасищата, мерите и ливадите за общо и индивидуално ползване на 
основание чл. 37, ал. 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските 
земи – с. Стража 

496 Определяне пасищата, мерите и ливадите за общо и индивидуално ползване на 
основание чл. 37, ал. 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските 
земи – с. Тикале 
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497 Определяне пасищата, мерите и ливадите за общо и индивидуално ползване на 
основание чл. 37, ал. 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските 
земи – с. Требище 

498 Определяне пасищата, мерите и ливадите за общо и индивидуално ползване на 
основание чл. 37, ал. 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските 
земи – с. Турян 

499 Определяне пасищата, мерите и ливадите за общо и индивидуално ползване на 
основание чл. 37, ал. 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските 
земи – с. Търън 

500 Определяне пасищата, мерите и ливадите за общо и индивидуално ползване на 
основание чл. 37, ал. 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските 
земи – с. Чеплетен 

501 Определяне пасищата, мерите и ливадите за общо и индивидуално ползване на 
основание чл. 37, ал. 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските 
земи – с. Чокманово 

502 Определяне пасищата, мерите и ливадите за общо и индивидуално ползване на 
основание чл. 37, ал. 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските 
земи – с. Широка лъка 

503 Изменение и допълнение на Наредба № 4 на реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество. 
504 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/. 

505 Изменение в Решение № 296 от 24.09.2020 г. изменено и допълнено с Решение 
№358/29.10.2020г. на Общински съвет – Смолян. 

506 Кандидатстване на Община Смолян пред ПУДООС със Заявление за безвъзмездна 
финансова помощ за финансиране на проект „Реконструкция на вътрешната 
водоснабдителна мрежа на с. Момчиловци“. 

507 Бюджетна прогноза на Община Смолян , за периода 2022 – 2024г., на постъпленията 
от местни приходи и на разходите за местна дейност. 

508 Упълномощаване на представител на Община Смолян за участие в извънредно 
общо събрание на акционерите на „ПЕРЕЛИК ИНФРАСТРУКТУРНА 

КОМПАНИЯ“ АД, свикано за 22.03.2021 г., и гласуване по дневния ред. 

 ПРОТОКОЛ № 20/31.03.2021 г. 
509 Разрешение за изработване на Подробен устройствен план – парцеларен план и 

устройствена – план схема за обект: „Външно водоснабдяване на бунгала в УПИ VI 

– за апарт хотел в кв.66 по плана на село Стойките, община Смолян”. 

510 Одобряване на Подробен устройствен план – устройствена план схема и парцеларен 

план за обект: „Кабел 20 kV от ВС Чолаков мотор до ВС Бор“ с. Стойките, община 
Смолян“. 

511 Одобряване на Подробен устройствен план – парцеларен план за обект: 
„Инфраструктурни обекти – водопроводи и напоителни системи, местност 
„Перелик“, Община Смолян“. 

512 Изкупуване на поземлен имот № 664, кв. 37,43 по плана на с. Полковник 
Серафимово, общ. Смолян на основание чл. 199 от ЗУТ във връзка с чл. 33 от ЗС. 

513 Изкупуване на ½ идеални части от поземлен имот с идентификатор 67653.920.139, 

ведно със самостоятелен обект с идентификатор 67653.920.139.1.1 по кадастралната 
карта на гр. Смолян, кв. Райково на основание чл.199 от ЗУТ във връзка с чл. 33 от 
ЗС. 
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514 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/. 

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

516 Отдаване под наем на части от имот публична общинска собственост по реда на 
Закона за общинската собственост. 

517 Отдаване под наем на части от имот, публична общинска собственост находящи се 
в сграда с идентификатор 57282.20.5.1 Ретранслаторна станция и антенна кула, 
разположени в поземлен имот с идентификатор 57282.20.5 по кадастрална карата на 
с. Полковник Серафимово, община Смолян, по реда на Закона за общинската 
собственост. 

518 Отдаване под наем на части от имот публична общинска собственост, находящи се 
в самостоятелен обект на административна сграда с идентификатор 
67653.918.43.13.5 по Кадастрална карта на гр. Смолян по реда на Закона за 
общинската собственост (източно крило). 

519 Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на части от 
учебно заведение за образователна дейност по реда на Закона за общинската 
собственост. 

520 Предоставяне на безвъзмездно управление на част от имот публична общинска 
собственост на Министерство на правосъдието Главна дирекция „Изпълнение на 
наказанията“ Районна служба „Изпълнение на наказанията„ Смолян , по реда на 
Закона за общинската собственост. 

521 Безвъзмездно прехвърляне правото на собственост в полза на 101 Алпийски полк–
Смолян ВФ28330 на движима вещ–МПС частна общинска собственост, автобус 
ОТОЙОЛ с регистрационни номера СМ 0308АН, чрез дарение по реда на Закона за 
общинската собственост. 

522 Годишна програма за развитие на читалищната дейност в община Смолян през 2021 

година. 
523 Намаляване или освобождаване на дължимия наем на физически и юридически лица 

– наематели или ползватели на общински терени и нежилищни обекти, за периода 
на извънредната епидемична обстановка, въведена с Решение № 325 от 14 май 2020 

година на Министерския съвет и удължавана с последващи решения. 
524 Необходимостта от доброволци за подпомагане на МБАЛ „Д-р Братан Шукеров” – 

Смолян 

525 Предоставяне на финансови средства за счетоводно приключване и изготвяне на 
счетоводните отчети за 2020 г., както и за останали неразплатени задължения на 
„УЧЕНИЧЕСКО И СТОЛОВО ХРАНЕНЕ“ ЕООД - в ликвидация. 

 ПРОТОКОЛ № 21/28.04.2021 г. 
526 Промяна предназначението на част от урегулиран поземлен имот /УПИ/ III – 

Озеленяване и част от УПИ – Изолационно озеленяване предвидени в 
устройствения план за озеленена площ в кв.106 по плана на гр. Смолян, кв. Устово 
/ГПК гр. Смолян – кв. Устово/. 

527 Промяна предназначението на част от урегулиран поземлен имот /УПИ/ XXI – За 
озеленяване предвиден в устройствения план за озеленена площ в кв.137 по плана 
на гр. Смолян, кв. Смолян – централна част /улица „Младост“/. 

528 Промяна предназначението на урегулиран поземлен имот /УПИ/ I – Озеленяване 
предвиден в устройствения план за озеленена площ в кв.14 по плана на гр. Смолян, 

кв. Райково /ул. „Висарион Смолянски“/. 
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529 Промяна предназначението на част от урегулиран поземлен имот /УПИ/ III – 

Озеленяване предвиден в устройствения план за озеленена площ в кв.55 по плана на 
гр. Смолян, кв. Райково /ул. „Родопи“/. 

530 Промяна предназначението на част от урегулиран поземлен имот /УПИ/ I – 

Озеленяване предвиден в устройствения план за озеленена площ в кв.147 по плана 
на гр. Смолян, кв. Смолян /ул. „Грудьо Войвода“/. 

531 Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и 

застрояване на поземлен имот с идентификатор 67653.2.263 в местност „Табаково“, 

землище гр. Смолян, Община Смолян. 

532 Отдаване под наем на помещения разположени 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. 

533 Учредяване на безвъзмездно право на ползване на Сдружение „НИЕ“, върху имот 
частна общинска собственост по реда на Закона за общинската собственост. 

534 Изкупуване на части от недвижими имот с идентификатор 67653.934.255, 

67653.934.263, 67653.934.261 и 67653.934.262 по кадастралната карта на гр. Смолян 

на основание чл.199 от ЗУТ във връзка с чл. 33 от ЗС „ ДИПАЛА“ ЕООД. 

535 Изкупуване на част от недвижим имот с идентификатор 67653.934.1346 по 
кадастралната карта на гр. Смолян на основание чл.199 от ЗУТ във връзка с чл. 33 

от ЗС. 

536 Изкупуване на недвижими имоти с проектни идентификатори 67653.914.1571 и 

67653.914.1572 по кадастралната карта на гр. Смолян на основание чл.199 от ЗУТ 

във връзка с чл. 33 от ЗС. 

537 Възмездно право на пристрояване върху Урегулиран поземлен имот II – гаражи и 

работилница (хоби) – частна общинска собственост по реда на чл. 38, ал. 2 от Закона 
за общинската собственост, с. Могилица, общ. Смолян. 

538 Съгласие за подписване на споразумение за сътрудничество във връзка с 
кандидатстване на Община Смолян с проектно предложение „По-близки и по 
успешни в Община Смолян” по процедура BG05M9OP001-2.056 „Социално-
икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване 
достъпа до образование - Компонент 2, финансирано по Оперативни програми 

„Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г. (ОП РЧР) и „Наука образование за 
интелигентен растеж ” 2014-2020г. (ОП НОИР). 

539 Упълномощаване на представител на Община Смолян за участие в редовно Общо 
събрание на акционерите на ,,РОЖЕН ЕКСПРЕС” АД, с ЕИК 830166384 гр. Смолян, 

свикано за 30.06.2021 г., и гласуване по дневния ред. 

540 Приемане на Годишния отчет за 2020 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. 

541 Разходване на месечните обезпечения и отчисления за 2020 г. по чл. 60, ал. 2, т. 1 и 

2 и чл. 64, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците за периода от 1 март 2020 г. 
до 31 декември 2020 г. 

542 Приемане за сведение на Годишния отчет за 2020 г. по изпълнение на Програмата 
за управление на отпадъците 2016 – 2020 г. 

543 Определяне размера на Годишната награда на Община Смолян за 2021 г. 
544 Обсъждане на докладите за осъществените читалищни дейности и за 

изразходваните от бюджета средства в Община Смолян през 2020 г. 
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545 Одобряване на Подробен устройствен план – устройствена план - схема за обект: 
„Газоразпределителни мрежи и отклонения към абонати в град Смолян, етап 3, гр. 
Смолян, обл. Смолян“. 

546 Отдаване под наем на общински терени за поставяне на зарядни колонки за 
електрически превозни средства по реда на чл. 56 от Закона за устройство на 
територията и Закона за общинската собственост. 

547 Промяна на минималните цени на километър пробег за таксиметров превоз на 
пътници. 

548 Даване съгласие за отпускане на еднократна финансова помощ на семейство Бозови 

от с. Широка лъка, пострадало от пожар възникнал на 27.04.2021 г. 
549 Възраждане на инициативата на Община Смолян „Смолян – чист и зелен”. 

550 Даване съгласие за отпускане на финансова помощ за възстановяване на заплатена 
сума за медицинско лечение в размер на 1 800 лева на лицето Минка Буйкова. 

551 Определяне на лице, което да представлява община Смолян в работата на общото 
събрание и управителния съвет на сдружение с нестопанска цел с обществено 
полезна дейност „Регионална туристическа асоциация „Родопи“, вписано в 
Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел с ЕИК – 

120547825 – МАРИН ЗАХАРИЕВ – зам.-кмет на Община Смолян 

552 Изкупуване на поземлен имот № 99, кв. 38 и УПИ VIII – цех за пластмаси, кв. 39 по 
плана на с. Полковник Серафимово, общ. Смолян на основание чл.199 от ЗУТ във 
връзка с чл. 33 от ЗС. /отказ за изкупуване/ 

553 Изкупуване на поземлен имот № 699, кв. 42 по плана на с. Полковник Серафимово, 
общ. Смолян на основание чл.199 от ЗУТ във връзка с чл. 33 от ЗС. /отказ за 

изкупуване/ 
554 Изкупуване на част от недвижим имот с идентификатор 67653.934.419 по 

кадастралната карта на гр. Смолян на основание чл.199 от ЗУТ във връзка с чл. 33 

от ЗС. /отказ за изкупуване/ 
555 Изменение в Решение № 366 от 26.11.2020г. на Общински съвет – Смолян. 

/увеличение на тарифата за таксиметров превоз на пътници/ 

556 Разрешение за изработване на Подробен устройствен план – устройствена план 

схема и парцеларен план за обект : „Външен водопровод и външен канал за „Хотел, 
Къмпинг, Барбекю и Ажурна ограда в поземлен имот с идентификатор 67653.1.229 

(УПИ I – 1229, за хотел в кв.81) местност „Караманджа“ град Смолян“. 

557 Обезпечаване на авансово плащане по договор за безвъзмездна помощ Рег. № 

BGENERGY-2.001-0034-018, за изпълнението на проект BGENERGY-2.001-0034 

„Рехабилитация и модернизация на системата за външно изкуствено осветление на 
гр. Смолян“, Процедура № BGENERGY-2.001 „Рехабилитация и модернизация на 
общинската инфраструктура - системи за външно изкуствено осветление на 
общините“, по Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, 
енергийна сигурност“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското 
икономическо пространство 2014-2021. 

558 Предоставяне на интегрирани здравно-социални услуги (Патронажна грижа) и 

възлагане на услугата от общ икономически интерес във връзка с изпълнение на 
проект „Патронажна грижа + в община Смолян“, с регистрационен № 

BG05M9OP001-6.002-0121-C01. 

559 Приемане на годишен доклад за 2020 година за наблюдение и оценка на 
изпълнението на Общински план за развитие на община Смолян за периода 2014-

2020 година. 
560 Приемане на общински план за младежта за 2021 година. 
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561 Съгласие за подписване на споразумение за партньорство във връзка с участието на 
Община Смолян като партньор на Сдружение „Платформа АГОРА - Активни 

Граждански Общности за Развитие и Алтернатива“ в изпълнението на проект 
„Общински фондове за местни инициативи: устойчив модел за подкрепа на 
активните общности“ финансиран от Фондация „Америка за България“. 

562 Определяне на необходимия брой служители, с които да се сключат временни 

трудови договори за проверки и опазване на околната среда. /15 на брой, за срок от 

6 месеца/ 

563 Промяна в състава на Постоянните комисии на Общинския съвет - Смолян. 

/Тихомир Ризов – член на ПК БФИР и на КПУКИ/ 

564 Приемане на Годишния отчет и Баланса за 2020 г., на „Център за Психично Здраве-
Смолян“–ЕООД, град Смолян, ЕИК: 000614404. /Приема/ 

565 Промяна в състава на Постоянните комисии на Общинския съвет-Смолян. /Стефан 

Бадев – член на ПК БФИР и ПК ТУОСЕЗГ/ 

566 Поправка на техническа грешка в Решение № 555 от 27.05.2021 г., прието на 
заседание на Общински съвет – Смолян, състояло се на 27.05.2021 г., върнато със 
Заповед № АП–03–14–180/09.06.2021 г. на Областен управител на област Смолян, 

за ново обсъждане.  
567 Изкупуване на поземлен имот № 145, кв. 25 по плана на с. Подвис, общ. Смолян на 

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

568 Отдаване под наем на части от имот публична общинска собственост за поставяне 
на вендинг машини за продажба на пакетирани закуски, топли напитки и фреш в 
ППМГ „Васил Левски„ гр. Смолян по реда на Закона за общинската собственост. 

569 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/. 

570 Определяне позицията на община Смолян при участието й на редовно заседание на 
Общото събрание на Асоциацията по В и К на обособена територия обслужвана от 
„ВиК“ ЕООД гр. Смолян. /Решението не се приема/ 

571 Покани до представителите на Община Смолян в органите на „ПЕРЕЛИК 

ИНФРАСТРУКТУРНА КОМПАНИЯ“ АД, с ЕИК 200093426 за свикване на 
заседания и гласуване по дневния ред на всяко от тях. /Решението не се приема/ 

572 Вътрешни компенсирани промени в разходната част на бюджета на Община Смолян 

– второстепенни разпоредители за 2021 година. /ДПЛПР – с. Ровина/ 

573 Одобряване на Подробен устройствен план – парцеларен план за обект: 
„Инфраструктурeн обект – водопровод в местност „Карлък“, землище Смолян, 

Община Смолян“. 

574 Одобряване на Подробен устройствен план – парцеларен план за обект: „Външен 

водопровод „Къщи за гости и обслужваща сграда“ в поземлен имот с идентификатор 
67965.8.48 по КККР на село Соколовци в местността „Дупката“ в землището на село 

Соколовци, Община Смолян”. 

575 Одобряване 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“. 

576 Кандидатстване на Община Смолян по Покана за кандидатстване с проектни 

предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Резултат 1 

„Подобрено управление на културното наследство“, Подрезултат 1.2 „Дигитално 
достъпни обекти на културното наследство“ по Програма „Културно 
предприемачество, наследство и сътрудничество“, финансирана по Финансовия 
механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г. 
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577 Предложение за включване на общински детски градини и училища в Списъка на 
средищните детски градини и училища за учебната 2021/2022 година. 

578 Предложение за включване на общински детски градини и училища в Списъка със 
защитените детски градини и защитените училища за учебната 2021/ 2022 година. 

579 Отмяна на Решение № 47 от 28.11.2019 г. на Общински съвет – Смолян, за 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). /Решението не се приема/ 

 ПРОТОКОЛ № 25 /29.07.2021 г. 
580 Одобряване на Подробен устройствен план – парцеларен план и устройствена – 

план схема за обект: „Външно водоснабдяване на бунгала в УПИ VI – за апарт хотел 
в кв.66 по плана на село Стойките, община Смолян”. 

581 Разрешение за изработване на Подробен устройствен план – устройствена план 

схема и парцеларен план за обект: „Кабелна линия ниско напрежение за 
присъединяване на жилищна сграда за сезонно ползване на „АРИС 09“ ЕООД в село 

Стойките, община Смолян“. 

582 Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и 

застрояване на поземлени имоти с идентификатори 67653.2.328 и 67653.2.329 в 
местност „Станковица“, землище гр. Смолян, Община Смолян. 

583 Промяна предназначението на част от урегулиран поземлен имот /УПИ/ VI – 

Озеленяване предвиден в устройствения план за озеленена площ в кв.96 по плана на 
гр. Смолян, кв. Устово /южно от река Черна и североизток от УПИ III – Гробища/. 

584 Промяна предназначението на урегулиран поземлен имот /УПИ/ ХХХIV – 

Озеленяване и на част от УПИ XVII – Озеленява и гаражи предвиден в 
устройствения план за озеленена площ в кв.91 по плана на гр. Смолян, кв. Горно 
Смолян /ул. „Пейо Яворов“/. 

585 Учредяване право на строеж за изграждане на гараж върху поземлен имот с 
идентификатор 67653.925.18, образуващ УПИ Х- 925.18 – Индивидуално жилищно 
строителство, кв. 3 по плана на гр. Смолян, кв. Устово по реда на чл. 37, ал. 1 от 
Закона за общинската собственост и чл. 49, ал.1 от Наредбата за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество чрез публично 
оповестен конкурс (гр. Смолян, кв. Устово, ул. „Александър Стамболийски“). 

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

реда на Закона за общинската собственост. 
587 Отдаване под наем на публична общинска собственост – гараж с идентификатор 

49014.501.632.2 по кадастрална карата на с. Момчиловци по реда на Закона за 
общинската собственост. 

588 Предоставяне на част от имот - публична общинска собственост за безвъзмездно 
управление на Държавна агенция Електронно управление по реда на Закона за 
общинската собственост. 

589 Отдаване под наем на помещение за търговия в сграда с идентификатор 
11572.933.143.1 по КККР на с. Влахово, чрез публичен търг с тайно наддаване по 
реда на Закона за общинската собственост. 

590 Продажба на поземлен имот с идентификатор 83274.501.857 - частна общинска 
собственост по реда на чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.44, ал.1 

от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 
имущество чрез публичен търг с тайно наддаване. 
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591 Сключване на предварителен договор по реда на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ за част 
от поземлен имот с идентификатор 67547.501.1614 по кадастралната карта на с. 
Смилян, общ. Смолян. 

592 Продажба на Урегулиран поземлен имот ХVII-98 в кв.15 по плана на с. Турян, общ. 

Смолян. 

593 Освобождаване от дължимия наем на физически и юридически лица – наематели на 
общински обекти в училища и детски градини за периода 01.07.2021 г. до 15.09.2021 

г. 
594 Възлагане предоставянето на услугата „Дневен център за подкрепа на лица с 

различни форми на деменция и техните семейства“ като услуга от общ 

икономически интерес (УОИИ), в рамките на проект BG05M9OP001-2.090–0008-

С01 „Нова дългосрочна грижа за лица с различни форми на деменция и техните 
семейства в община Смолян“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на 
човешките ресурси“ 2014-2020. 

595 Утвърждаване на Методика за предоставяне на интегрирани здравно-социални 

услуги „Патронажна грижа”, в рамките на проект „Патронажна грижа + в община 
Смолян“, Договор № BG05M9OP001-6.002-0121-C01 за предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ по процедура BG05M9OP001-6.002 „Патронажна 
грижа +“, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ . 

596 Одобряване на споразумение за партньорство във връзка с изпълнението на проект 
„Въвеждане на общински схеми за разделно събиране и рециклиране на отпадъци 

на територията на Община Смолян и Община Баните", по Открита покана № 2 

„Кръгова икономика и ресурсна ефективност“ по Резултат 3 „Подобрено 
управление на ресурсите на общинско ниво (кръгова икономика)“ на Програма 
„Опазване на околната среда и климатични промени“, финансирана от Финансовия 
механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021. 

597 Кандидатстване на Община Смолян по Първа покана за кандидатстване с проектни 

предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Резултат 1 

„Подобрено управление на културното наследство“, Подрезултат 1.1 „Културно 
наследство представено в ревитализирани, реставрирани и реновирани места“, 

финансирана по Финансовия механизъм на Европейското икономическо 
пространство 2014-2021 г. 

598 Кандидатстване на Община Смолян по процедура BGENERGY-1.002„Използване 
на геотермална енергия за отопление или за отопление и охлаждане в сгради 

държавна или общинска собственост“ по Оперативна програма „Възобновяема 
енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“. 

599 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/. 

600 Определяне размера на Национална литературна награда „Николай Хайтов“ на 
Община Смолян за 2021 г. 

601 Покана за свикване на общо събрание на „ПЕРЕЛИК ИНФРАСТРУКТУРНА 

КОМПАНИЯ“ АД, ЕИК 200093426. 

602 Постъпила докладна записка с вх. № ОбС000388 от 16.07.2021г. за приемане на 
годишен счетоводен отчет за 2020 година и отписване на активи и задължения на 
дружеството от Бойко Младенов - ликвидатор на „Ученическо и столово хранене“. 

603 Одобряване на Споразумение за сътрудничество между община Смолян и 

Общинска администрация Ниневиа, община Мосул, Република Ирак. 
 ПРОТОКОЛ № 26 /26.08.2021 г. 
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604 Обсъждане и съгласуване на Бизнес план на оператора – „Водоснабдяване и 

канализация“ ЕООД, гр. Смолян за следващия регулаторен период 01.01.2022 г. – 

31.12.2026 г. /не съгласува бизнес плана/ 

605 Утвърждаване на паралелки и групи с брой на учениците и децата в тях под 
определения минимум за учебната 2021/2022 година. 

606 Отдаване под наем на части от имот публична общинска собственост по реда на 
Закона за общинската собственост. /с. Могилица/ 

607 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/. /с. Гела и 

с. Петково/ 

608 Разрешение за отпускане на стипендии за специализация на лекари, и медицински 

специалисти работещи в лечебни заведения на територията  на Община Смолян. /5  

бр. лекари и 10 бр. медицински специалисти/ 

609 Одобряване на споразумение за партньорство във връзка с изпълнението на проект 
„Партньорство за адаптация към климатичните промени“, одобрен за финансиран 

по Открита покана № 3 „Климат“ по Резултат 4: „Повишена способност на местните 
общности да намаляват емисиите и да се адаптират към променящия се климат“ на 
Програма: „Опазване на околната среда и климатични промени“, финансирана от 
Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021.  

/Община Смолян, Община Асеновград, Община Свиленград, Община 

Крушари, Плеядес България ООД и Департамент по архитектура и планиране 
на Норвежкия университет по наука и технологии в Трондхайм, Норвегия/ 

610 Одобряване на Споразумение  за сътрудничество между община Смолян и 

Сдружение „ЦЕНТЪР ЗА ВЪРХОВИ ПОСТИЖЕНИЯ НАСЛЕДСТВО БГ“. 

611 Съгласие за подписване на ново споразумение за сътрудничество във връзка с 
кандидатстване на Община Смолян  с проектно предложение  „По-близки  и по-
успешни в Община Смолян” по процедура BG05M9OP001-2.056 „Социално-
икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки  за подобряване 
достъпа до образование - Компонент 2, финансирано по Оперативни  програми 

„Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г. (ОП РЧР)  и „Наука образование за 
интелигентен растеж ” 2014-2020г. (ОП НОИР). 

612 Даване съгласие за отпускане на еднократна финансова помощ на семейство на 
Петър Аврамов Велиев от гр. Смолян, ул. „Васил Райдовски“ № 81, пострадало от 
възникнал пожар.  /сума в размер на 2 700 лв./ 

613 Промяна предназначението на урегулиран поземлен имот /УПИ/ ХХХIV – 

Озеленяване и на част от УПИ XVII – Озеленяване и гаражи предвиден в 
устройствения план за озеленена площ в кв. 91 по плана на гр. Смолян, кв. Горно 
Смолян /ул. „Пейо Яворов“/. 

614 Сключване на предварителен договор и въвеждане на система за разделно събиране 
на битови отпадъци от обувки и текстил съгласно чл. 20, ал. 1 и ал. 2 от Закона за 
управление на отпадъците. / Кв. Каптажа, ул. Невястата ( срещу хранителен 

магазин „Каптажа“ ); - Бул. България № 78, ж. к. стар център ( до пощата ); - 

Бул. България № 12, ж. к. нов център ( до сградата на община Смолян ); - Кв. 

Райково, ул. Родопи № 59 ( до спирката ); - Кв. Устово, ул. Тракия № 78 ( срещу 

пощата )./ 

615 Увеличаване на бюджета за 2021 г. на Фолклорен ансамбъл „Родопа“ и  Духов 
оркестър в частта местни дейности. /148 856 лв./ 
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616 Одобряване на  промени в актуализираната  Бюджетна прогноза  на Община 
Смолян, за периода 2022 – 2024г., на постъпленията от местни приходи и на 
разходите за местна дейност. 

617 Даване на разрешение за изработване на проект за изменение на Подробен 

устройствен план – в частта устройствени план-схеми за ВиК в определени 

участъци на канализационни клонове – К1, К4 и К4А, К6 и К6А, К47 и К47А, К258 

и К260, и водопроводен клон V-Kl.73 във връзка с Преработка по време на 
строителството по чл. 154 от ЗУТ на работен проект за обект: „Интегриран воден 

проект на агломерация град Смолян“, изпълняван по Административен договор за 
безвъзмездна финансова помощ № Д-34-2/BG16М1ОР002-1.014-0001-С02 от 
13.02.2019г., финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“ с 
бенефициент „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Смолян. 

618 Искане от жители на с. Смилян, община Смолян от ул. „Кирил Маджаров“ и ул. 
Васил Димитров“. 

619 Покана за свикване на общо събрание на „ПЕРЕЛИК ИНФРАСТРУКТУРНА 

КОМПАНИЯ“ АД, ЕИК 200093426. /Упълномощен – Златко Карамучев/ 

 ПРОТОКОЛ № 27/30.09.2021 г. 
620 Утвърждаване на паралелки в Средно училище „Отец Паисий“ - гр. Смолян с брой 

на учениците в тях под определения минимум за учебната  2021/2022 година.                        
621 Промяна на капацитета в „Дневен център за деца и младежи с увреждания“ и 

„Дневен център за пълнолетни лица с увреждания“ – гр. Смолян, ул. „Зорница“ № 

10. 

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

реда на Закона за общинската собственост. 
623 Сключване на предварителен договор по реда на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ за част 

от поземлен имот с идентификатор 00597.501.92 по кадастралната карта на с. Арда, 
общ. Смолян. /Федя Романов и Сирма Романова/ 

624 Сключване на предварителен договор по реда на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ за 
поземлен имот с идентификатор 14129.930.214 по кадастралната карта на с. 
Габрица, общ. Смолян. /Димитър  Пампулов и Оксана Пампулова/ 

625 Сключване на предварителен договор по реда на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ за 
поземлен имот с идентификатор 69345.100.197 по кадастралната карта на с. 
Стойките, общ. Смолян. /Марина Георгиева/ 

626 Сключване на предварителен договор по реда на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ за част 
от поземлен имот с идентификатор 67653.917.925 по кадастралната карта на гр. 
Смолян. /Венцислав Караилиев/ 

627 Учредяване на безвъзмездно право на ползване на Районна лекарска колегия –

Смолян, върху имот частна общинска собственост по реда на Закона за общинската 
собственост (Стоматологична поликлиника). 

628 Възмездно право на  пристрояване върху поземлен имот с идентификатор 
67653.917.248 по кадастралната карта на гр. Смолян – частна общинска собственост 
по реда на чл. 38, ал. 2 от Закона за общинската собственост . 

629 Изкупуване на недвижими имот с идентификатор 67653.925.332, 67653.925.333, 

67653.925.334, 67653.925.336 и 67653.925.339 по кадастралната карта на гр. Смолян, 

кв. Устово на основание чл.199 от ЗУТ във връзка с чл. 33 от ЗС. /Таня 
Арабаджийска, Татяна Аршенова и Мария Кираджиева/ 

630 Приемане на окончателен план и отчет за изпълнението на бюджета и средствата от 
европейския съюз и отчет за състоянието на общинския дълг към 31.12.2020 година 
на Община Смолян. 
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631 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/ 

632 Отмяна на  Решение № 47 от 28.11.2019г. на Общински съвет – Смолян, за отдаване 
под наем на част от поземлен имот публична общинска собственост с 
идентификатор 67653.1.669 по кадастрална карта на гр. Смолян. /Паркинг 
Студенец – не се приема/ 

633 Изкупуване на част от недвижим имот с идентификатор 67653.926.81 по 
кадастралната карта на гр. Смолян, кв. Устово на основание чл.199 от ЗУТ във 
връзка с чл. 33 от ЗС. /Мария Кушлева, Атанаска Згурова, Димитър Илиев, Василка 
Александрова, Киприела Кехайова, Димитър Видров, Анастас Даритков, Стоянка 
Беевска, Антони Сариев./ 

634 Даване на предварително съгласие за изменение на  Подробен устройствен план, за 
УПИ IX-озеленяване и улична регулация, кв.41 по плана на с. Кутела, община 
Смолян. 

635 Разрешение за изработване на Подробен устройствен план-План за регулация и 

застрояване на поземлен имот с идентификатор 67653.5.196, част от ПИ 67653.5.197 

и част от ПИ 67653.5.200  в местност „Забацко“, землище гр. Смолян, Община 
Смолян. /Марчо Тунев/ 

636 Разрешение за изработване на Подробен устройствен план – парцеларен план и 

устройствена – план схема за обект: „Външни ВиК връзки към Вилна сграда с 
барбекю в УПИ I-29 за вилно застрояване/, кв.286 по плана на гр. Смолян, община 
Смолян”. 

637 Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и 

застрояване на поземлен имот с идентификатор 14605.2.124 в местност 
„ПАТРЕВОТО“, землище с. Гела, Община Смолян. 

638 Разрешение за изработване на Подробен устройствен план – устройствена план 

схема  за обект: „Кабелно eлектрозахранване на „сграда за търговия“ в УПИ IV, кв.2, 

к.к. Пампорово, общ. Смолян“. 

639 Одобряване на Подробен устройствен план – устройствена план схема и парцеларен 

план  за обект: „Външен водопровод и външен канал за „Хотел, Къмпинг, Барбекю 

и Ажурна ограда в поземлен имот с идентификатор 67653.1.229 (УПИ I – 1229, за 
хотел в кв. 81) местност „Караманджа“ град Смолян“. 

640 Разрешение за изменение на Подробен устройствен план - План за регулация и 

застрояване на УПИ І - Ваканционно селеще и урегулиране на част от ПИ с 
идентификатор 43219.2.1140, местност „Вадата“, землището на  с. Левочево, 
Община Смолян. 

641 Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и 

застрояване на поземлен имот с идентификатор 49014.17.362 в местност „Марецко“, 

землище с. Момчиловци, Община Смолян. 

642 Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и 

застрояване на поземлен имот с идентификатор 67653.5.197, част от ПИ 67653.5.196 

и част от ПИ 67653.5.200  в местност „Забацко“, землище гр. Смолян, Община 
Смолян. /Ел. Сабрутева/ 

643 Дарение на парични средства за ремонти дейности по покривната конструкция на 
храм „Успение Богородично“ кв. Устово.   

644 Изпълнение на Решение № 619 от 26.08.2021 г. на Общински съвет – Смолян. 
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Светът е изправен пред изпитанието COVID-19. Само заедно можем 

да се справим с него. Борбата с вируса е отговорност на всеки от нас. Бъдете 

дисциплинирани и спазвайте препоръките на експертите. Погрижете се за 

себе си, за близките си и за околните.  

С изнесеният отчет се постарах да обхвана цялата работа на 

Общинския съвет през отчетния период. 

Искрено се надявам с конструктивност, колегиалност, отговорност и 

градивност да продължим нашата работа за развитието на община Смолян. 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН 

 /Венера Аръчкова/             


