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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 комиси за периода от м.ноември 2019 г. до м.юни 2020 г. 
включително. 

Уважаеми госпожи и господа общински съветници, 

        С оглед разпоредбата на чл.27, ал.6 от ЗМСМА, председателят на Общински 

съвет е задължен 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. 

        С тази докладна записка представям на вашето внимание Отчет за дейността 
на Общински съвет – Смолян и неговите комисии за периода от м.ноември 2019 г. 
до  м.юни 2020 г. вклѝчително, който е приложен към 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. 24 и чл. 27, ал. 6 

от ЗМСМА, предлагам Общински съвет да приеме следното 

РЕШЕНИЕ: 

На основание чл.27, ал.6 от ЗМСМА Общински съвет приема отчет за 
дейността на съвета и постоянните комисии за периода ноември 2019 – юни 2020 г. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН  

           /Венера Аръчкова/ 
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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.  

В отчета се включва периода от 08.11.2019 г.до 31.12.2019 г., времето от 

полагане на клетва на новоизбрания Общински съвет до края на първото полугодие 

на 2020 г. 

От 08.11.2019 г. до 30.06.2020 г., Общински съвет Смолян, проведе общо 10  

заседания, от които 9 редовни и 1 извънредно. В това число редовно заседание 

свикано от областен управител по полагане на клетва от избраните общински 

съветници за мандат 2019 г.-2023 г., нито едно от проведените заседания не е 

отложено поради липса на кворум или други причини. 
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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 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. 

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. 
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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.  

Избрани бяха и няколко временни комисии: 

1. Временна комисия за изготвяне на предложения за изменения и 

допълнения на Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, 

неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация. 

Временната комисия за изработване на проект за Правилник за организацията и 

дейността на Общински  съвет – Смолян, неговите комисии и взаимодействието му 

с общинската администрация, проведе заседание на което бяха обсъдени и 

направетни предложения, които намериха отражение в проекта.  

На основание чл. 26, ал. 2, ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове и 

чл. 77 от Административно процесуалния кодекс, проектът на нормативния акт се 

предостави на вниманието на заинтересованите лица, които в едномесечен срок от 

публикуването му / 23.12.2019г./ да депозират писмено предложения, да изразят 

мнения и препоръки по проекта. С Решение  № 175/27.02.2020г. на Общински съвет 

Смолян правилникът бе приет. 

2. Временна комисия за избор на съдебни заседатели. След 

проведени 3 заседания, комисията представи в Общински съвет протокол за 
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утвърждаване списъка на съдебните заседатели с мандат 2020-2023. /Решение № 

90/30.01.2020г. 

Постоянната комисия „Предотвратяване и установяване конфликт на 

интереси“ проведе 3 заседания 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, становища, 

предложения и препоръки, за които се изготвят протоколи и 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 следва да се отбележи 

слабото участие в заседанията на част от общинските съветници, посочващи като 

мотив за отсъствието си служебна ангажираност. Няма провалено заседание, 

поради липса на кворум.  

В изпълнение на разпоредбите на Закона за публичните финанси: 

 Решение № 51 от 30.12.2019г. 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 31.12.2018 година на Община 

Смолян. 

 Решение № 89 от 30.01.2020г. на Общински съвет – Смолян  бе приет 

бюджета на Община Смолян за 2020 г.   

 Решение № 60 от 30.12.2019 г. Годишна програма за управление и 

разпореждане с имоти – общинска собственост за 2020 г. 
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Приети са изцяло нови, изменени и допълнени и актуализирани са няколко 

Наредби: 

  Решение № 52/30.12.2019г., 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 2020 г; 

  Решение № 53/30.12.2019 г., Общински съвет прие Наредба № 2 за 

определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на 

територията на община Смолян; 

  Решение № 54/30.12.2019 г., Общински съвет прие Наредба №3 за 

определяне размера на местните данъци на територията на Община Смолян; 

  Решение № 55/30.12.2019 г., Общински съвет прие Наредба за обектите 

и елементите на градското обзавеждане по чл. 56 от ЗУТ, за рекламните, 

информационните и монументално - декоративни елементи и за рекламната 

дейност на територията на община Смолян; 

  Решение № 56/30.12.2019 г., Общински съвет прие Наредба №5 за 

условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и 

продажба на общински жилища в община  Смолян; 

  Решение № 141/27.02.2020 г., Общински съвет прие Годишен план за 

ползване на дървесина, добив и ползване на дървесина от горски територии, 

собственост на Община Смолян, съгласно Наредбата за условията и реда за 

възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска 

собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти 

(Наредбата за възлагане на дейности в ГТ); 

  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 № 159/27.02.2020 г., Общински съвет прие Отчета за 

изпълнението на Общинска програма за развитие на туризма в Община Смолян за 

2019 г. и приемане на Общинска програма за развитие на туризма в Община Смолян 

за 2020г.   

  Решение № 165/27.02.2020 г., Общински съвет прие Програма за 

управление на Община Смолян за периода 2019-2023 г.; 

  Решение № 206/30.04.2020 г., Общински съвет не прие на Годишния 

отчет за 2019г. по изпълнение на: Програмата за намаляване на замърсяването с 

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

г; 

  Решение № 219/28.05.2020 г., Общински съвет прие за сведение 

Годишния отчет за 2019г. по изпълнение на: Програмата за намаляване на 

замърсяването с фини прахови частици /ФПЧ10/ и Плана за действие към нея за 

периода 2015-2020г; 

  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 . 

  Решение № 239/25.06.2020 г., Общински съвет прие Наредба за 

привличане и насърчаване на инвестиции с общинско значение в Община Смолян 

и реда за издаване на сертификат за инвестиция клас В; 

  Решение № 240/25.06.2020 г., Общински съвет прие Наредба за 

определяне обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на 

селскостопански животни, загробването им при необходимост на територията на 

община Смолян; 

  Решение № 241/25.06.2020 г., Общински съвет прие Наредба за 

изграждане и опазване на зелената система на територията на община Смолян 

съгласно чл.62, ал.10 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/. 

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 
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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 по решение на 

Общински съвет. 

За отчетния период от 08.11.2019 г. до 30.06.2020 г. са приети 252 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; 
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• 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. /Решение  

№208 от 30.04.2020г.  и Решение №231 от 28.05.2020 г./ 

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. 
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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 предлагат включването в дневния ред на заседанията на Общинския съвет 

разглеждането на въпроси от компетентността на съвета и да внасят проекти за 

решения, да отправят 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 получават от държавни органи, службите на общинската администрация, 

стопански и обществени организации съдействие и информация, свързана с 

дейността му на съветник, освен когато те съставляват класифицирана 

информация, представляваща държавна или служебна тайна; питания до Кмета на 

Общината. 

Бюджета на Общински съвет Смолян е в размер на 350000лева. 

Финансовите разходи на Общински съвет – Смолян за периода 01.01.2020 г. 

– 30.06.2020 г. са както следва: 

 

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

до 30.06.2020 г. 

ЗАПЛАТИ на персонала по тр.правоотн. 01 72700  28029 

заплати на персонала,зает по тр.прав. 0101 72700 28029 

Др. възнагр. и плащ. за персонал 02 163600 153064 

др. подобни плащания и възнаграждения 0209 163600 153064 

Задълж.осиг.вн. работод.  05 42840 32046 

Осиг.вн. работод.(ДОО) 0551 26280 19936 

ЗО вноски работод. 0560 11380 9491 

Вноски за ДЗПО 0580 5180 3519 

ИЗДРЪЖКА 10 37386 16022 

Постелен инвентар и облекло и храна 1013 3000 850 

материали 1015 5000 1573 

разходи за външни услуги, вода, ел нергия и горива 1020 22826 13579 

Командировки в страната и чужбина 1051 6 000 0 

Текущ ремонт 1030 3960 0 

глоби, неуст., лихви и съдебни обезщет. 1092 500 20 

други некласиф. в др.параграфи 1062 100 0 

Разх.за чл.внос и участ.в нетър.орг. 46 1 000 0 

Придобиване на ДМА 52 33474 33474    

ВСИЧКО РАЗХОДИ   350000 264435 
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Направените разходи за фонд работна заплата и осиг.вноски по параграф 02 

и 05  - възнагражденията на общинските съветници, тук са включени разходи за 

периода 03.2019г. до 12.2019г. 

Разходите за издръжка включват отчетена ел енергия по ИТ на сесийна зала 

в размер на 9021,06лв.  

За отчетния период общинските съветници са отправили 9 броя питания, като 

са получили своя своевременен отговор. 

Общинските съветници са се възползвали от правото си да зададат и актуални 

въпроси, представляващи обществен интерес към Кмета на общината, на които той 

е отговорил в определения срок. 

За отчетния период Областния управител е упражнил правата си по чл.45, 

ал.4 от ЗМСМА и е върнал за ново обсъждане 8 решения, което представлява 3% 

от приетите решения. 

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 изнесения отчет се постарах да обхвана цялата работа на Общинския съвет 

през отчетния период. 

Искрено се надявам с конструктивност, отговорност и градивност да 

продължим нашата работа за развитието на община Смолян. 

 

 

 

 

 

 

Приложения: 

1. СЧЕТОВОДНА СПРАВКА - МЕСТНИ ДЕЙНОСТТИ ОБЩИНСКИ 

СЪВЕТ – 01.01.2020г.- 30.06.2020г.  
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2. РЕГИСТЪР НА РЕШЕНИЯТА 

 

 Протокол № 1/08.11.2019 г. 

1 Избор на Председател на Общински съвет – Смолян – ВЕНЕРА РАЙЧЕВА АРЪЧКОВА 

 Протокол № 2/19.11.2019 г. 

 

2 

Създаване на Временна комисия за изготвяне на предложения за изменения и допълнения на 
Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и 

взаимодействието му с Общинската администрация в състав от 7 /седем/ общински съветници.   

3 Определяне броя на членовете и поименен състав на Постоянните комисии към Общинския съвет. 

 

4 

Даване на съгласие Председателят на общински съвет – Смолян да членува в Националната 
асоциация на председателите на Общински съвети в Република България. 

5 Определяне на делегат на Общинския съвет в Общото събрание на Националното сдружение на 
общините в Република България. 

 Протокол № 3/28.11.2019 Г. 

 

6 

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

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

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

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

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

11 Откриване на процедура за попълване на списъка на кандидатите за съдебни заседатели и създаване 
на временна комисия за провеждане на процедурата по избора. 

 

12 

Поемане на дългосрочен дълг от ДЗЗД „Фонд за устойчиви градове”, по реда на Закона за общинския 
дълг във връзка с проект „Обновяване и енергийна ефективност на културна инфраструктура – сграда 
на Планетариум Смолян“ 

 

 

13 

Кандидатстване на Община Смолян по Първа Покана за набиране на проектни предложения по 

Програма РА 14 „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“, Резултат 2 „Подобрен 

достъп до изкуства и култура“, финансирана по Финансовия механизъм на Европейското 

икономическо пространство 2014-2021 г. 

 

 

 

 

14 

Обезпечаване на авансово плащане по  Административен договор за предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ № РД-02-37-107/12.12.2018г. и  номер от ИСУН- № BG16RFOP001-5.002-0024-

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

15 Структурата и обща числеността на общинска администрация. 

 

16 

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

 

 

 

17 

Обезпечаване на авансово плащане по договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16M1OP002-

5.003-0004-C01, проект № BG16M1OP002-5.003-0004 „Мерки за подобряване качеството на 
атмосферния въздух в Община Смолян“, финансиран по приоритетна ос 5 „Подобряване качеството 

на атмосферния въздух“, процедура за предоставяне на безвъзмездна помощ № BG16M1OP002-5.003 
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„Мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух“ на Оперативна програма „Околна среда 
2014 - 2020 г.““ 

18 Приемане на Годишния отчет за 2018г. по изпълнение на: Програмата за намаляване на 
замърсяването с фини прахови частици / ФПЧ10/ и Плана за действие към нея за периода 2015-2020 

г. 

 

19 

Възобновяване членството в Общинска мрежа за енергийна ефективност (ОМЕЕ) ЕкоЕнергия 

 

 

20 

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. 

 

 

21 

Отдаване под наем на помещения за офис в сграда с идентификатор 67653.934.226.5, находяща се в 
имот с идентификатор 67653.934.226 по кадастрална карта на гр. Смолян, образуващ УПИ І-
Младежки дом, кв. 9 по ПУП на гр. Смолян по реда на чл.14, ал.1 от Закона за общинската 
собственост чрез публичен търг с тайно наддаване   

 

22 

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

 

 

23 

Предоставяне на сграда с идентификатор 67653.921.182.6 - публична общинска собственост за 
безвъзмездно управление за нуждите на ПРОФИЛИРАНА ПРИРОДО-МАТЕМАТИЧЕСКА 

ГИМНАЗИЯ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“, гр. Смолян по реда на Закона за общинската собственост    

 

24 

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

 

25 

Изкупуване на поземлен имот № 221, ведно с построените в него двуетажна полумасивна постройка  
и навес, кв. 24 по плана на с. Полковник Серафимово, общ. Смолян на основание чл.199 от ЗУТ във 
връзка с чл. 33 от ЗС 

 

26 

Изкупуване на поземлен имот № 136, кв. 37, кв. 43 по плана на с. Полковник Серафимово, общ. 

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

 

27 

Изкупуване на недвижими имоти с идентификатор 68000.502.61 и 68000.502.458 по кадастралната 
карта на с. Солища, общ. Смолян на основание чл.199 от ЗУТ във връзка с чл. 33 от ЗС 

 

28 

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/ . 

 

29 

Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на 
поземлен имот с идентификатор 43219.2.516 в местност „Горно Кременово”, землище на с. Левочево. 

 

30 

Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на 
поземлени имоти с идентификатори 67653.97.66 и 67653.97.43 в местност „Дълги нивища”, 

землище на гр. Смолян. 

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

 

32 

Разрешение за изработване на Подробен устройствен план – парцеларен план за обект : „Напорен 

тръбопровод за Микро ВЕЦ „Горски дол“ – в землището на с. Широка лъка – „ВЕТОС“ – ООД“. 

 

 

33 

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

VIІІ  - 6.254, 6. 239 (ПИ 69345.6.400) и УПИ IX – 6.239, 6.255 (ПИ 69345.6.401) в кв.3 в местност 
„Дуневски ливади“, землище Стойките, в курортно – туристическо ядро ”Малина”, курортен 

комплекс Пампорово,  Община Смолян. 

 

34 

Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на 
поземлен имот с идентификатор 67653.669.4 в местност „Караманджа”, землище на гр. Смолян. 
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35 

Разрешение за изработване на Устройствена план - схема за обект : „Външно В и Кен  на хотел – 

ресторант в УПИ ХIII – 120004  в кв.4 в КК Пампорово в местност „Малък Картъл“, землище 
Смолян“. 

 

36 

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

 

37 

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

 

38 

Даване на съгласие за издаване на разрешение по чл.56 от ЗУТ за територията на к.к. Пампорово – 

к.т.я. „Малина“ по Наредбата за обектите и елементите на градското обзавеждане по чл.56 от ЗУТ. 

 

39 

Даване на съгласие за издаване на разрешение по чл.56 от ЗУТ, за територията на к.к.Пампорово – 

к.т.я.„Малина“, по Наредбата за обектите и елементите на градското обзавеждане по чл.56 от ЗУТ. 

 

40 

Даване на съгласие за издаване на разрешение по чл.56 от ЗУТ, за територията на к.к.Пампорово – 

к.т.я.„Малина“, по Наредбата за обектите и елементите на градското обзавеждане по чл.56 от ЗУТ. 

 

41 

Даване на съгласие за издаване на разрешение по чл.56 от ЗУТ, за територията на к.к.Пампорово – 

к.т.я.„Малина“, по Наредбата за обектите и елементите на градското обзавеждане по чл.56 от ЗУТ. 

 

42 

Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на 
поземлен имот с идентификатор 57282.5.52 в местност „Яньовско блато”, землище на с. Полковник 
Серафимово. 

 

43 

Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на 
поземлени имоти с идентификатори 81520.3.398 и 81520.3.408 в местност „Мирчово”, землище на с. 
Чокманово. 

 

44 

Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на 
поземлен имот с идентификатор 67965.8.48 в местност „Дупката”, землище на с. Соколовци.   

 

45 

Даване на съгласие за издаване на разрешение по чл.56 от ЗУТ за територията на к.к.Пампорово – 

к.я.„Снежанка“, м-ст „Голям Картъл“ по Наредбата за обектите и елементите на градското 

обзавеждане по чл.56 от ЗУТ. 

 

 

46 

Даване на съгласие за издаване на разрешение по чл.56 от ЗУТ, за територията на к.к.Пампорово – 

к.я.„Снежанка“, по Наредбата за обектите и елементите на градското обзавеждане по чл.56 от ЗУТ. 

 

47 

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) 

 

 

48 

Писмо входирано в деловодната система на Община Смолян с вх.№ ДЛ010017 от 24.10.2019 г. от 
Кирил Иванов Асенов представител на ,,Перелик инфраструктурна компания“ АД с ЕИК:200093426, 

във връзка с разрешение подмяна на ограда на параклис „Св. Кирик и Юлита“. 

 

49 

Постъпила докладна записка с вх. № ОбС 000324 от 14.11.2019 г. подадена от  Георги Христов Йочев 
- ликвидатор на  „Смолян-автотранспорт“ ЕООД,  с ЕИК: 120059295,  и адрес на управление: гр. 

Смолян, бул. „България“ № 85 

 

50 

Определяне на делегат от Община Смолян в общо събрание в Асоциация на родопските общини 

(АРО) . 

 Протокол № 4/30.12.2019 г. 

 

51 

Приемане на окончателен план и отчет за изпълнението на бюджета и средствата от европейския 
съюз и отчет за състоянието на общинския дълг към 31.12.2018 година на Община Смолян. 

 

 

52 

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 2020 г. 
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53 

Отмяна на Наредба № 2 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на 
територията на община Смолян и приемане на нова Наредба № 2 за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Смолян 

 

54 

Изменение и допълнение на Наредба №3 за определяне размера на местните данъци на територията 
на Община Смолян. 

55 Отмяна на Наредба за обектите и елементите на градското обзавеждане по чл. 56 от ЗУТ, за 
рекламните, информационните и монументално - декоративни елементи и за рекламната дейност на 
територията на община Смолян и приемане на нова Наредба за обектите и елементите на градското 

обзавеждане по чл. 56 от ЗУТ, за рекламните, информационните и монументално - декоративни 

елементи и за рекламната дейност на територията на община Смолян. 

 

 

56 

Отмяна на Наредба №5 за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под 

наем и продажба на общински жилища в община  Смолян  и приемане на нова Наредба №5 за 
условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на общински 

жилища в община  Смолян. 

 

57 

Вземане на решение за отпускане еднократно нов заем от централния бюджет за рефинансиране на 
непогасения временен безлихвен заем от Централния бюджет на Република България на община 
Смолян 

 

58 

Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и 

биогорива на община Смолян 2020-2023г. 

 

59 

Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление по видове и 

категории обекти в Община Смолян за 2019 г. по реда на чл. 66а от Закона за общинската собственост 

 

60 

Приемане на Годишна програма за управление  и разпореждане с имоти – общинска собственост. 

 

 

61 

Кандидатстване на Община Смолян по Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и 

подобрено включване на уязвими групи“, финансирана по Финансовия механизъм на Европейското 

икономическо пространство 2014-2021 г. Покана за подбор на проектни предложения „Изграждане 
на младежки центрове“ 

 

62 

Сключване на предварителен договор по реда на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ за част от поземлен имот 
с идентификатор 67653.918.8 по кадастралната карта на гр. Смолян-Ц.Ч. 

 

63 

Продажба на общински жилищен имот – самостоятелен обект с идентификатор 67653.918.107.1.41 

по кадастрална карта на гр. Смолян (общински апартамент на правоимащ наемател) 

 

64 

Изкупуване на недвижим имот с идентификатор 67653.915.71.1 по кадастралната карта на гр. Смолян 

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

 

65 

Изкупуване на поземлен имот № 525, кв. 5 и поземлен имот № 526, кв. 6 по плана на  с. Полковник 
Серафимово, общ. Смолян на основание чл.199 от ЗУТ във връзка с чл. 33 от ЗС 

 

66 

Одобряване на Подробен устройствен план – парцеларен план за обект : „Външно електрозахранване 
на жилищна сграда на Весела Цолова в поземлен имот 67653.78.46 в гр. Смолян”. 

 

67 

Одобряване на Подробен устройствен план – парцеларен план за обект: „Външна канализация към 

жилищна сграда в поземлен имот 67653.131.12, УПИ V – 131.12, кв.131 по плана на гр. Смолян”. 

 

 

68 

Промяна предназначението на част от  урегулиран поземлен имот /УПИ/ I – За озеленяване (за 
поземлен имот с идентификатор 67653.914.1559), предвиден в устройствения план за озеленена площ 

в кв.30 по плана на гр. Смолян, кв. Горно Смолян /ул. „Чинаря“/. 

 

 

69 

Промяна предназначението на част от  урегулиран поземлен имот /УПИ/ I – Озеленяване (за поземлен 

имот с идентификатор 67653.913.387), предвиден в устройствения план за озеленена площ в кв.59 по 

плана на гр. Смолян, кв. Горно Смолян /ул.“Васил Димитров“ и ул. „Бачо Киро“/. 

 

70 

Промяна предназначението на урегулиран поземлен имот /УПИ/ III – Озеленяване предвиден в 
устройствения план за озеленена площ в кв.7 по плана на гр. Смолян, кв. Устово. 
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71 

Даване на съгласие за издаване на разрешение по чл.56 от ЗУТ за територията на к.к. Пампорово – 

к.т.я. „Малина“ по Наредбата за обектите и елементите на градското обзавеждане по чл.56 от ЗУТ. 

 

72 

Даване на съгласие за издаване на разрешение по чл.56 от ЗУТ за територията на к.к. Пампорово – 

к.т.я. „Малина“ по Наредбата за обектите и елементите на градското обзавеждане по чл.56 от ЗУТ. 

 

73 

Даване на съгласие за издаване на разрешение по чл.56 от ЗУТ за територията на к.к. Пампорово – 

к.т.я. „Малина“ по Наредбата за обектите и елементите на градското обзавеждане по чл.56 от ЗУТ. 

74 Приемане на обща численост и структурата на община Смолян. 

 

75 

Избиране на представител на Общински съвет – Смолян в Областния съвет за развитие на Област 
Смолян. 

76 Преразглеждане на Решение № 16/28.11.2019 г. на Общински съвет – Смолян. 

 ПРОТОКОЛ № 5 / 30.01.2020 г. 

 

77 

Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на 
поземлен имот с идентификатор 67653.2.587 в местност „Лаго“, землище на гр. Смолян. 

 

 

78 

Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на 
поземлени имоти с идентификатори 67653.86.18, 67653.86.31, 67653.86.40, 67653.86.38 и 67653.86.39 

в местност „Дълго блато“, землище на гр. Смолян. 

79 Отдаване под наем на общински терен за поставяне на преместваем обект за продажба на цветя по 

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

 

80 

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 

 

81 

Изкупуване на недвижим имот с идентификатор 67653.926.292 по кадастралната карта на гр. Смолян, 

кв. Устово на основание чл.199 от ЗУТ във връзка с чл. 33 от ЗС 

 

82 

Изкупуване на недвижим имот с идентификатор 24089.929.29 по кадастралната карта на с. Дунево, 

община Смолян на основание чл.199 от ЗУТ във връзка с чл. 33 от ЗС 

 

83 

Процедура по прекратяване на съсобственост по реда на чл. 36, ал.1, т. 1 от ЗОС 

 

 

84 

Даване на съгласие за промяна на начина на трайно ползване, за други земеделски нужди – 

картофопроизводство, на част от пасище,  собственост на Община Смолян, находящо се в землището 

на с. Момчиловци, на основание чл. 78а. от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и 

ползването на земеделските земи. 

 

 

85 

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/ 

 

 

86 

Подписване на Споразумение за партньорство от Община Смолян по проект „АГОРА - 

Демократични ценности и култура в Европа“ по програма „Европа за гражданите“, направление 2 

“Демократична ангажираност и гражданско участие”, мярка 2.2 „Мрежи от градове“. 

 

87 

Промяна в състава на Общински консултативен съвет по въпросите за младежта. 

88 Промяна на градската транспортна схема за обслужване на населението. 

89 Приемане на бюджета на Община Смолян за 2020 година. 

 

90 

Предложение за попълване на списъка на съдебни заседатели за Районен съд – Смолян за мандат 
2020 - 2023 година. 

 

91 

Отчет – анализ на дейността на Районна служба „ Пожарна безопасност и защита на населението“ – 

Смолян през 2019 г. 
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92 Промяна в състава на Постоянните комисии на Общинския съвет 

93 Доклад и въпросник за самооценка на системите за финансово управление и контрол на „Смолян – 

Автотранспорт„ЕООД за 2019 г. 

 

94 

Финансовото състояние на „Ученическо и столово хранене” ЕООД, гр. Смолян,  с ЕИК:120506497. 

 ПРОТОКОЛ № 6/27.02.2020 г. 

 

 

95 

Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на кабинет по Дентална 
медицина, находящ се в сграда на  Дом за пълнолетни лица с психични разстройства- с. Ровина, 
община Смолян   по  реда на Закона за общинската собственост. 

 

96 

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   

 

97 

Отдаване под наем на помещениe частна общинска собственост,  чрез публичен търг с тайно 

наддаване по реда на Закона за общинската собственост. ИЗМЕНЕНО С РЕШЕНИЕ № 

207/30.04.2020 Г. 

 

98 

Определяне пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд на Община Смолян, 

находящи се в 43 землища на Община Смолян, за общо и индивидуално ползване на основание чл. 
37и, ал. 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи,  с. Арда, 

 

99 

Определяне пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд на Община Смолян, 

находящи се в 43 землища на Община Смолян, за общо и индивидуално ползване на основание чл. 
37и, ал. 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, с. Белeв дол, 

 

 

100 

Определяне пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд на Община Смолян, 

находящи се в 43 землища на Община Смолян, за общо и индивидуално ползване на основание чл. 
37и, ал. 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, с. Бориково,  

 

 

101 

Определяне пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд на Община Смолян, 

находящи се в 43 землища на Община Смолян, за общо и индивидуално ползване на основание чл. 
37и, ал. 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи,  с. Бостина, 

 

102 

Определяне пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд на Община Смолян, 

находящи се в 43 землища на Община Смолян, за общо и индивидуално ползване на основание чл. 
37и, ал. 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи,  с. Буката, 

 

 

103 

Определяне пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд на Община Смолян, 

находящи се в 43 землища на Община Смолян, за общо и индивидуално ползване на основание чл. 
37и, ал. 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи,  с. Букаците, 

104 Определяне пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд на Община Смолян, 

находящи се в 43 землища на Община Смолян, за общо и индивидуално ползване на основание чл. 
37и, ал. 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи -  с. Виево, 

 

 

105 

Определяне пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд на Община Смолян, 

находящи се в 43 землища на Община Смолян, за общо и индивидуално ползване на основание чл. 
37и, ал. 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, с. Вълчан, 

 

 

106 

Определяне пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд на Община Смолян, 

находящи се в 43 землища на Община Смолян, за общо и индивидуално ползване на основание чл. 
37и, ал. 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, с. Гела, 

 

 

107 

Определяне пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд на Община Смолян, 

находящи се в 43 землища на Община Смолян, за общо и индивидуално ползване на основание чл. 
37и, ал. 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, с. Горна Арда, 

 

 

108 

Определяне пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд на Община Смолян, 

находящи се в 43 землища на Община Смолян, за общо и индивидуално ползване на основание чл. 
37и, ал. 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, с. Горово, 



20 

 

 

 

109 

Определяне пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд на Община Смолян, 

находящи се в 43 землища на Община Смолян, за общо и индивидуално ползване на основание чл. 
37и, ал. 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, с. Градът, 

 

 

110 

Определяне пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд на Община Смолян, 

находящи се в 43 землища на Община Смолян, за общо и индивидуално ползване на основание чл. 
37и, ал. 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, с. Катраница, 

 

 

111 

Определяне пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд на Община Смолян, 

находящи се в 43 землища на Община Смолян, за общо и индивидуално ползване на основание чл. 
37и, ал. 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, с. Киселчово, 

 

 

112 

Определяне пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд на Община Смолян, 

находящи се в 43 землища на Община Смолян, за общо и индивидуално ползване на основание чл. 
37и, ал. 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, с. Кошница, 

 

 

113 

Определяне пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд на Община Смолян, 

находящи се в 43 землища на Община Смолян, за общо и индивидуално ползване на основание чл. 
37и, ал. 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, с. Кремене, 

  

 

 

114 

Определяне пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд на Община Смолян, 

находящи се в 43 землища на Община Смолян, за общо и индивидуално ползване на основание чл. 
37и, ал. 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, с. Кутела, 

 

 

115 

Определяне пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд на Община Смолян, 

находящи се в 43 землища на Община Смолян, за общо и индивидуално ползване на основание чл. 
37и, ал. 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, с. Левочево, 

 

 

116 

Определяне пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд на Община Смолян, 

находящи се в 43 землища на Община Смолян, за общо и индивидуално ползване на основание чл. 
37и, ал. 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, с. Лъка, 

 

 

117 

Определяне пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд на Община Смолян, 

находящи се в 43 землища на Община Смолян, за общо и индивидуално ползване на основание чл. 
37и, ал. 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, с. Могилица, 

 

 

118 

Определяне пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд на Община Смолян, 

находящи се в 43 землища на Община Смолян, за общо и индивидуално ползване на основание чл. 
37и, ал. 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, с. Момчиловци, 

 

 

119 

Определяне пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд на Община Смолян, 

находящи се в 43 землища на Община Смолян, за общо и индивидуално ползване на основание чл. 
37и, ал. 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, с. Мугла, 

 

 

120 

Определяне пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд на Община Смолян, 

находящи се в 43 землища на Община Смолян, за общо и индивидуално ползване на основание чл. 
37и, ал. 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, с. Орешец, 

 

 

121 

Определяне пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд на Община Смолян, 

находящи се в 43 землища на Община Смолян, за общо и индивидуално ползване на основание чл. 
37и, ал. 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, с. Петково, 

 

 

122 

Определяне пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд на Община Смолян, 

находящи се в 43 землища на Община Смолян, за общо и индивидуално ползване на основание чл. 
37и, ал. 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, с. Подвис, 

 

123 

Определяне пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд на Община Смолян, 

находящи се в 43 землища на Община Смолян, за общо и индивидуално ползване на основание чл. 
37и, ал. 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, с. П.Серафимово, 



21 

 

 

 

124 

Определяне пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд на Община Смолян, 

находящи се в 43 землища на Община Смолян, за общо и индивидуално ползване на основание чл. 
37и, ал. 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, с. Река, 

 

 

125 

Определяне пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд на Община Смолян, 

находящи се в 43 землища на Община Смолян, за общо и индивидуално ползване на основание чл. 
37и, ал. 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, с. Селище, 

 

 

126 

Определяне пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд на Община Смолян, 

находящи се в 43 землища на Община Смолян, за общо и индивидуално ползване на основание чл. 
37и, ал. 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, с. Сивино, 

 

 

127 

Определяне пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд на Община Смолян, 

находящи се в 43 землища на Община Смолян, за общо и индивидуално ползване на основание чл. 
37и, ал. 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, с. Славейно, 

 

 

128 

Определяне пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд на Община Смолян, 

находящи се в 43 землища на Община Смолян, за общо и индивидуално ползване на основание чл. 
37и, ал. 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, с. Смилян, 

 

 

129 

Определяне пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд на Община Смолян, 

находящи се в 43 землища на Община Смолян, за общо и индивидуално ползване на основание чл. 
37и, ал. 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, на гр. Смолян, 

 

 

130 

Определяне пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд на Община Смолян, 

находящи се в 43 землища на Община Смолян, за общо и индивидуално ползване на основание чл. 
37и, ал. 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, с. Соколовци 

 

 

131 

Определяне пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд на Община Смолян, 

находящи се в 43 землища на Община Смолян, за общо и индивидуално ползване на основание чл. 
37и, ал. 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, с. Солища, 

 

 

132 

Определяне пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд на Община Смолян, 

находящи се в 43 землища на Община Смолян, за общо и индивидуално ползване на основание чл. 
37и, ал. 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, с. Стойките, 

133 Определяне пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд на Община Смолян, 

находящи се в 43 землища на Община Смолян, за общо и индивидуално ползване на основание чл. 
37и, ал. 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, с. Стража, 

 

 

134 

Определяне пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд на Община Смолян, 

находящи се в 43 землища на Община Смолян, за общо и индивидуално ползване на основание чл. 
37и, ал. 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, с. Тикале 

 

 

135 

Определяне пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд на Община Смолян, 

находящи се в 43 землища на Община Смолян, за общо и индивидуално ползване на основание чл. 
37и, ал. 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, с. Требище 

 

 

136 

Определяне пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд на Община Смолян, 

находящи се в 43 землища на Община Смолян, за общо и индивидуално ползване на основание чл. 
37и, ал. 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, с. Турян 

 

 

137 

Определяне пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд на Община Смолян, 

находящи се в 43 землища на Община Смолян, за общо и индивидуално ползване на основание чл. 
37и, ал. 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, с. Търън, 

 

 

138 

Определяне пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд на Община Смолян, 

находящи се в 43 землища на Община Смолян, за общо и индивидуално ползване на основание чл. 
37и, ал. 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, с. Чеплетен 

 

 

139 

Определяне пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд на Община Смолян, 

находящи се в 43 землища на Община Смолян, за общо и индивидуално ползване на основание чл. 
37и, ал. 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, с. Чокманово, 
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140 

Определяне пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд на Община Смолян, 

находящи се в 43 землища на Община Смолян, за общо и индивидуално ползване на основание чл. 
37и, ал. 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, с. Широка лъка, 

 

 

 

141 

Годишен план за ползване на дървесина, добив и ползване на дървесина от горски територии, 

собственост на Община Смолян, съгласно  Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението 

на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина 
и недървесни горски продукти (Наредбата за възлагане на дейности в ГТ). 

 

142 

Сключване на предварителен договор по реда на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ за имот  № 711 по 

кадастралната карта на  с. Полковник Серафимово, общ. Смолян 

 

 

143 

Сключване на предварителен договор по реда на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ за поземлен имот с 
идентификатор 676547.501.1707 по кадастралната карта на с. Смилян, общ. Смолян 

 

 

144 

Сключване на предварителен договор по реда на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ за част от поземлен имот 
с идентификатор 67653.923.278 по кадастралната карта на гр. Смолян, кв. Устово   

 

145 

Сключване на предварителен договор по реда на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ за част от поземлен имот 
с идентификатор 67653.916.404 по кадастралната карта на гр. Смолян 

 

146 

Продажба на поземлен имот с идентификатор 67653.912.177,  образуващ УПИ Х-177 в кв.32 по плана 
на гр. Смолян. 

 

147 

Продажба на общински жилищен имот – самостоятелен обект с идентификатор 67653.921.76.3.35 по 
кадастрална карта на гр. Смолян (общински апартамент на правоимащ наемател). 

 

 

148 

Продажба на общински жилищен имот – самостоятелен обект с идентификатор 67653.926.148.3.17 

по кадастрална карта на гр. Смолян (общински апартамент на правоимащ наемател) 

 

 

149 

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/.      

 

 

 

 

 

150 

Учредяване на безвъзмездно право на строеж върху общински поземлени имоти с идентификатори 

67653.926.339 и 67653.926.332 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Смолян в 
полза на Областния управител на област Смолян за изграждане на обект: „Нова подпорна стена по 

десния бряг на р. Черна в участъка под гробищния парк в кв. Устово – гр. Смолян“ по изпълнение на 
проект „Cross Border Planning and Infrastructure Measures for Flood Protection“, с акроним Flood 

Protection по Програмата за трансгранично сътрудничество „ИНТЕРРЕГ V-A Гърция – България“ 

2014 – 2020 г. 

 

151 

Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - парцеларен план за обект : „Разширение 
на спортна база на Ловно рибарска кооперация „ЛЕС ЛОВ“ с. Смилян - въздушна полоса за стрелба 
с огнестрелно оръжие“. 

 

152 

Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на 
поземлени имоти с идентификатори 67653.300.429 и 67653.300.430 в местност „Селище“, землище 
на гр. Смолян. 

 

153 

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

 

 

154 

Средносрочна бюджетна прогноза  на Община Смолян , за периода 2021 – 2023г., на постъпленията 
от местни приходи и на разходите за местна дейност.- НЕ СЕ ПРИЕМА 

155 Изготвяне на План за защита при бедствия на община Смолян. 

 

156 

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.   

 

157 

Упълномощаване на представител на Община Смолян за участие в извънредно общо събрание на 
акционерите на „ПЕРЕЛИК ИНФРАСТРУКТУРНА КОМПАНИЯ“ АД, свикано за 16.03.2020 г., и 

гласуване по дневния ред.   
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158 

Приемане на Проект на Програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на 
територията на Община Смолян и План за действие за периода 2019 - 2024г. 

 

159 

Приемане на Отчета за изпълнението на Общинска програма за развитие на туризма в Община 
Смолян за 2019 г. и приемане на Общинска програма за развитие на туризма в Община Смолян за 
2020 г.   

 

 

 

160 

Кандидатстване 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. 

 

161 

Поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № 83 от 30.01.2020 г. на Общински съвет – 

Смолян.   

 

 

162 

Изкупуване на недвижими поземлен имот с идентификатор 67653.917.719 по кадастралната карта на 
гр.Смолян на основание чл.199 от ЗУТ във връзка с чл.33 от ЗС (пешеходната зона към 

Планетариума). 

 

163 

Утвърждаване нов състав на местната комисия по член 8, алинея 2 от Закона за уреждане правата на 
граждани с многогодишни жилищно спестовни влогове 

 

 

164 

Отдаване под наем чрез публично оповестен конкурс на сграда с идентификатор 49014.18.71.1 и 

сграда с идентификатор 49014.18.71.2 по кадастралната карта на с.Момчиловци по реда на Закона за 
общинската собственост (хижа Момина вода). 

 

165 

Представяне на Програма за управление на Община Смолян за периода 2019-2023 г. 

166 Даване на съгласие за извършване на строително-монтажни работи свързани с реализацията на 
проект "Интегриран воден проект на агломерация Смолян"   

 

167 

Разрешение за изработване на Подробен устройствен план – парцеларен план за обект : „Кабелна 
линия 20 кV от ТП Черешево до ТП Кремене в землищата на с. Могилица и с. Кремене, Община 
Смолян”. 

 

 

168 

Учредяване на безвъзмездно право на ползване  върху поземлен  имот с идентификатор 48814.5.363 

по КККР на с. Могилица по реда на Закона за общинската собственост  в полза на Сдружение  с 
нестопанска цел в обществена полза Клуб на жените“ Родопчанка“ гр.Смолян    

 

169 

Участие на Община Смолян в Сдружение с нестопанска цел „Футболен клуб Родопа – Смолян“ със 
седалище и адрес на управление гр. Смолян, бул. „България“ №12,  източно крило,  ет.5, стая 505, с  
Булстат: 176147518.    

 

170 

Доклад и въпросник за самооценка на системите за финансово управление и контрол за 2019 г. в 
„Център за психично здраве – Смолян“ ЕООД. 

 

171 

Доклад и въпросник за самооценка на системите за финансово управление и контрол за 2019 г. в 
„Ученическо и столово хранене“ ЕООД, гр. Смолян   

 

172 

Предоставена информация от „Ученическо и столово хранене“ ЕООД, гр. Смолян, съгласно Решение 
№ 94/30.01.2020 г. 

 

173 

Отчет – анализ на дейността на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ – 

Пампорово през 2019 г. 

174 Определяне състав на Наблюдателна комисия към Общински съвет - Смолян 

 

175 

Приемане на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Смолян, неговите комисии 

и взаимодействието му с общинска администрация. 

 

 

176 

Работна група за оценка на проектни фишове за актуализиране на Инвестиционната програма на 
община Смолян по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативна 
програма „ Региони в растеж “ 2014-2020г. 
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177 

Награждаване на ППМГ „Васил Левски“, гр. Смолян по повод честване на 100-годишнина 

 Протокол № 8/30.04.2020 г. 

 

178 

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

179 Определяне размера на Годишната награда на Община Смолян за 2020 г. 

 

180 

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

2.040-033 “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания от Община Смолян към 

дирекция „Хуманитарни дейности“ на Община Смолян 

 

181 

Приемане на отчет за изпълнение на Годишния план на дейностите  за подкрепа за личностно 

развитие на децата и учениците в община                        Смолян през 2019-та година. 

 

 

182 

Кандидатстване пред Национален Доверителен Екофонд /НДЕФ/ с проектно предложение „Доставка 
на електромобил за нуждите на Общинска администрация-Смолян“, по схема за насърчаване 
използването на електрически превозни средства в рамките на Инвестиционна програма за климата 
/ИПК/. 

 

183 

Продажба на общински жилищен имот – апартамент №4, ет. 2 в жилищен блок „1“, находящ се в 
УПИ IX – 243, кв. 10 по плана на с. Славейно, община Смолян (общински апартамент на правоимащ 

наемател). 

 

 

184 

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

 

185 

Изкупуване на недвижим имот с идентификатор 67653.913.459 по кадастралната карта на гр. Смолян 

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

 

186 

Изкупуване на проектен имот с идентификатор 14605.502.1010 по кадастралната карта на с. Гела, 
общ .Смолян на основание чл.199 ал.1 от ЗУТ във връзка с чл.33 от ЗС (улична регулация). 

 

187 

Изкупуване на недвижим имот с идентификатор 67653.913.84 по кадастралната карта на гр. Смолян 

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

 

 

188 

Продажба на поземлен имот с идентификатор 67653.918.756 - частна общинска собственост по  реда 
на чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.44, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество чрез публичeн търг с тайно наддаване.                  

 

 

 

189 

Продажба на имот пл. №3 в околовръстен полигон на с. Полковник Серафимово, местност 
„Ирмахица“, община Смолян, ведно с масивна сграда - частна общинска собственост по  реда на 
чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.44, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество чрез публичeн търг с тайно наддаване                  

190 Сключване на предварителен договор по реда на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ за част от поземлен имот 
с идентификатор 67653.927.235 по кадастралната карта на гр. Смолян 

 

 

 

191 

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

VIІІ  - 6.254, 6. 239 (ПИ 69345.6.400) и УПИ IX – 6.239, 6.255 (ПИ 69345.6.401) в кв.3 в местност 
„Дуневски ливади“, землище Стойките, в курортно – туристическо ядро ”Малина”, курортен 

комплекс Пампорово,  Община Смолян 

 

 

192 

Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - парцеларен план за обект : „Външно 

водоснабдяване и електроснабдяване на У ПИ I — 172, II — 172, У ЛИ III - 172 и У ПИ IV - 172 в 
кв.13 в местност „Фатово“, землище Смолян, Община Смолян“. 

 

193 

Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на 
поземлен имот с идентификатор 73777.2.611 в местност „Лъките“, землище с.Търън. 
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194 

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

 

195 

Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на 
поземлени имоти с идентификатори 67653.37.4 и 67653.37.5 в местност „Крива река“, землище на гр. 

Смолян. 

 

196 

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

 

197 

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. 

198 Промяна на градската транспортна схема за обслужване на населението. 

 

199 

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

 

200 

Промяна на общинската транспортна схема за обслужване на населението по междуселищна линия 
Сивино – Бункера   

 

201 

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

 

202 

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

203 Промяна на общинската транспортна схема за обслужване на населението по междуселищна 
автобусна линия  Устово – Левочево – Устово, понеделник и петък през Хасовица. 

 

204 

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

 

205 

Приемане за сведение на Годишния отчет за 2019 г. по изпълнение на  Програмата за управление на 
отпадъците 2016 – 2020 г.  – НЕ СЕ ПРИЕМА 

 

206 

Приемане на Годишния отчет за 2019г. по изпълнение на: Програмата за намаляване на 
замърсяването с фини прахови частици /ФПЧ10/ и Плана за действие към нея за периода 2015-2020 

г. 

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

 

 

208 

Опрощаване на дължимата наемна цена за периода на извънредното положение във връзка с 
усложнената епидемична обстановка на физически и юридически лица –наематели или ползватели, 

които са ограничили или преустановили дейността си в следствие на мерките и ограниченията, 
наложени по време на извънредното положение 

 

209 

Упълномощаване на представител на Община Смолян за участие в редовно Общо събрание на 
акционерите на МБАЛ „Д-р Братан Шукеров“ АД, гр. Смолян, свикано за 12.05.2020 г. и гласуване 
по дневния ред. 

 

210 

Отдаване под наем чрез публично оповестен конкурс на сграда с идентификатор 67653.925.155.8, 

кв.Устово по реда на Закона за общинската собственост. 

 

 

 

211 

Оправомощаване на кмета на община Смолян да взема всички решения, свързани с банковото 

обслужване на община Смолян, в това число да взема решения за и да одобрява смени на 
обслужващите банки на община Смолян, включително за откриване и закриване на банкови сметки 

на община Смолян и за даване на одобрение за смени на обслужващите банки и банковите сметки на 
второстепенни и от по-ниска степен разпоредители с бюджет към община Смолян. 

 

212 

Превенция и защита на живота и имуществото на жителите на Община Смолян. 
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213 

Ученическо и столово хранене“ ЕООД   с ЕИК:120506497,  със седалище и адрес на управление: гр. 

Смолян, ул. „Дичо Петров“ №1 - НЕ СЕ ПРИЕМА 

 

214 

„Приключване на ликвидация на „Смолян-Автотранспорт“ ЕООД в ликвидация,  с ЕИК: 120059295,  

и адрес на управление: гр. Смолян, бул. „България“ № 85. 

 

215 

Приемане на Годишния Отчет и Баланса за 2019 г. на „Център за Психично Здраве-Смолян“–ЕООД, 

град Смолян, ЕИК: 000614404  

216 Протестна декларация от членовете на Доброволно формирование – гр.Смолян. 

 Протокол № 9/28.05.2020 г. 

 

 

217 

Одобряване на Подробен устройствен план - парцеларен план за обект : „Кабелна линия 20 кV от ТП 

Черешево до ТП Кремене в землищата на с. Могилица и с. Кремене, Община Смолян”. 

 

218 

Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - парцеларен план за обект : „Външен 

водопровод към конна база в УПИ I - 20522 в кв.43 по плана на село Левочево, Община Смолян”. 

 

219 

Приемане за сведение на Годишния отчет за 2019 г. по изпълнение на  Програмата за управление на 
отпадъците 2016 – 2020 г.   

 

220 

Изкупуване на недвижими имоти с идентификатор 68000.502.61 и 68000.502.458 по кадастралната 
карта на с. Солища, общ. Смолян на основание чл.199 от ЗУТ 

 

221 

Изкупуване на поземлен имот № 704, кв. 47 по плана на с. Полковник Серафимово, общ. Смолян на 
основание чл.199 от ЗУТ във връзка с чл. 33 от ЗС 

 

 

 

 

222 

Даване на съгласие за безвъзмездно и безсрочно прокарване на водопроводни и канализационни 

клонове, както и на отклонения за присъединяване към общи мрежи и съоръжения на техническа 
ВиК инфраструктура заедно с учредяване на съответстващите им сервитути в границите на общински 

поземлени имоти - публична и частна собственост по трасета съгласно устройствени план-схеми за 
проект: „Интегриран воден проект на агломерация Смолян“. 

 

 

223 

Продажба на общински жилищен имот – самостоятелен обект с идентификатор 67653.921.76.3.27 по 
кадастрална карта на гр. Смолян (общински апартамент на правоимащ наемател) 

 

 

224 

Продажба на общински жилищен имот – самостоятелен обект с идентификатор 67653.926.138.2.13 

по кадастрална карта на гр. Смолян (общински апартамент на правоимащ наемател)  

 

 

225 

Закриване на Дом за деца лишени от родителска грижа „Катя Ванчева“ с. Широка лъка ул. „Люлката“ 

№1,капацитет 15 места и разкриване на Център за работа с деца на улицата/седмична грижа/-
Иновативна услуга, капацитет 20 места. 

 

226 

Приемане на годишен доклад за 2019 година за наблюдение и оценка на изпълнението на Общински 

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

227 Дарение на ОД на МВР-Смолян на компютърни конфигурации, принтери и мултифункционални 

устройства 

 

 

228 

Даване на съгласие за промяна на начина на трайно ползване от ниви за трайни насаждения,  
собственост на Община Смолян, находящи се в землищата на с. Горово и с. Полковник Серафимово, 

на основание чл. 78а. от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на 
земеделските земи. 

 

 

229 

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/ 

 

 

230 

Договор за управление на „Ученическо и столово хранене“ ЕООД   с ЕИК:120506497,  със седалище 
и адрес на управление: гр. Смолян, ул. „Дичо Петров“ №1. 

 

231 

Вземане на решение за отпускане на безлихвен заем от централния бюджет на Република България 
на община Смолян. 
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232 

Трайното укрепване на срутището на път II-86 до разклона за село Тикале, община Смолян 

 

233 

Отпускане на еднократна парична помощ за лечение на Съби Севдалинов Чавдаров от с. Търън, 

общ.Смолян. 

 Протокол № 10/25.06.2020 г. 

234 Одобряване на Подробен устройствен план - устройствен план-схема за обект : „Газификация на гр. 

Смолян”, Подобект: “Газоразпределителни мрежи и отклонения към абонати в квартал Райково, 

улица „Наталия“, гр. Смолян“. 

235 Одобряване на Подробен устройствен план - парцеларен план за обект : „Разширение на спортна база 
на Ловно рибарска кооперация „ЛЕС ЛОВ“ с. Смилян - въздушна полоса за стрелба с огнестрелно 

оръжие“. 

236 Одобряване на изменение на подробен устройствен план /ПУП/ - план за регулация /ПР/ на 
урегулиран поземлен имот /УПИ/ Ш - 157 и УПИ IV - 157 в кв.20 с предвиждане на нова улична 
регулация по плана на с. Смилян, общ. Смолян“. 

237 Разрешение за изработване 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”. 

238 Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на 
поземлен имот с идентификатор 67653.424.12 в местност „Патулево“, землище гр. Смолян. 

239 Приемане на Наредба за привличане и насърчаване на инвестиции с общинско значение в Община 
Смолян и реда за издаване на сертификат за инвестиция клас В. 

240 Приемане на Наредба за определяне обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на 
селскостопански животни, загробването им при необходимост на територията на община Смолян. 

241 Приемане на Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на община 
Смолян съгласно чл.62, ал.10 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/. 

242 Наблюдение и оценка на изпълнението на Общински план за развитие на община Смолян за периода 
2014 -2020 година и промяна в състава на Оперативна група за наблюдение и оценка. 

243 Кандидатстване на Община Смолян по Целева програма за подпомагане образователния процес на 
децата и младежите, настанени в социални услуги, делегирана от държавата дейност от резидентен 

тип на територията на страната и домове за деца, лишени от родителска грижа от I до XII клас, 
утвърдена със заповед № РД01-325/28.05.2020 г. от министъра на труда и социалната политика. 

244 Сключване на предварителен договор по реда на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ за част от поземлен имот 
с идентификатор 67653.928.91 и част от поземлен имот с идентификатор 67653.928.43 по 
кадастралната карта на гр. Смолян, кв. Устово 

245 Сключване на предварителен договор по реда на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ за част от поземлен имот 
с идентификатор 83274.501.172 по кадастралната карта на с. Широка лъка, общ. Смолян. 

246 Упълномощаване на представител на Община Смолян за участие в общо събрание на 
"РЕГИОНАЛНО ДРУЖЕСТВО ЗА ЗАЕТОСТ И СТРУКТУРНО РАЗВИТИЕ-РДЗ И СР" ООД, 

вписано в ТРРЮЛНЦ с ЕИК: 120040327. 

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

248 Приемане на становище за опрощаване на дължими държавни вземания по постъпила преписка с вх. 
№ ДЛ004372/29.05.2020 г. от Комисия по опрощаване на несъбираеми държавни вземания към 

Администрацията на Президента на Република България, във връзка с подадена молба от А. М. К. от 
гр. Смолян. 

249 Одобряване на пазарна цена на право на прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения 
съгласно експертна оценка на независим оценител в съответствие с приложените устройствени схеми 
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 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН  

                /Венера Аръчкова/ 

 

 

 

 

 

 

на канализационни и водопроводни отклонения за обект: „Интегриран воден проект на агломерация 
Смолян“. 

250 Предложение за включване на общински детски градини и училища в Списъка със защитените детски 

градини и защитените за училища учебната 2020/2021 година. 

251 Предложение за включване на общински детски градини и училища в Списъка на средищните детски 

градини и училища за учебната 2020/2021 година 

252 Помощ за „Ученическо и столово хранене” ЕООД, гр. Смолян с ЕИК: 120506497 

 ПРОТОКОЛ № 11/20.07.2020 г. 

253 Изслушване на Кмета на община Смолян – Николай Мелемов, по обявена процедура по възлагане на 
обществена поръчка за услуга по реда на част ІІ от ЗОП – чрез открита процедура от 15.06.2020 г. от 
община Смолян, с предмет: Сметосъбиране, сметоизвозване и поддържане чистотата на териториите 
за обществено ползване в община Смолян.“ 


