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ОТНОСНО: Предложение за поставяне на паметник на родопската народна певица Радка 

Кушлева, на площад „България в гр. Смолян. 

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

Постъпило е предложение от Инициативен комитет за поставяне на паметник на 

родопската народна певица Радка Кушлева, на площад „България“ в град Смолян, в 

непосредствена близост до родопски драматичен театър „Николай Хайтов“ – гр. Смолян и 

сградата на община Смолян, за да бъде достъпен за посещение от максимален брой жители и 

гости на града. 

 Композицията се състои от постамент с размери 30х30 см и портретна скулптура на 

певицата, изработена от гранит и бронз с височина 150 см. Автор на скулптурната композиция 

е Павел Василев. 

  За целта е изработена необходимата документация за реализиране на идеята на 

Инициативния комитет, като е представен Инвестиционен проект с обект: Паметник на Радка 

Кушлева; местонахождение: гр. Смолян, Родопски драматичен театър; част: архитектура; 

фаза: градоустройство. Инвестиционният проект е дело на „ДЕКРА“ ЕООД-гр. Пловдив, 

архитект Лъчезар   Митовски. 

 В процеса на проектиране и избора на най-добро място за ситуиране на композицията, 

водещо място има авторът на композицията Павел Василев. В Обяснителната записка се 

посочва, че проектирането е разработено на основание чл. 57, ал. 1 от ЗУТ и задание на 

Инициативен комитет за поставяне на паметник на Радка Кушлева  в централната част на град 

Смолян. 

 Общински експертен съвет по устройство на територията, с протокол №35 от 

07.10.2020 г. е съгласувал представения проект за местоположение на паметник на Радка 

Кушлева, по представен инвестиционен проект с вх. № ДЛ00732-001/07.10.2020 г за поставяне 

на портретна скулптура на певицата Радка Кушлева в имот публична общинска собственост 

(Акт №1122) в поземлен имот с идентификатор № 67653.918.45 с площ 9 608 кв.м (девет 

хиляди шестстотин и осем) кв.м., начин на трайно ползване: За обект комплекс за култура и 

изкуство, трайно предназначение на територията: Урбанизирана. 

 

Въз основа на гореизложеното на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 и ал. 2 и чл. 27, ал. 

4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация. Предлагам 

Общинския съвет да вземе следните: 

 

 



Р  Е  Ш  Е  Н  И  Я: 
 

 

            I.  Дава съгласие за поставяне на паметник на родопската певица Радка Кушлева, на 

площад „България“ в град Смолян, в непосредствена близост до родопски драматичен театър 

„Николай Хайтов“ – гр. Смолян в имот публична общинска собственост (Акт №1122) в 

поземлен имот с идентификатор № 67653.918.45 с площ 9 608 кв.м (девет хиляди шестстотин 

и осем) кв.м., начин на трайно ползване: За обект комплекс за култура и изкуство, трайно 

предназначение на територията: Урбанизирана; 

ІІ.  Одобрява приложената схема за поставяне на паметника; 

ІІІ. Възлага на кмета на община Смолян да извърши необходимите действия по 

изпълнение на взетите решение; 

 

  

 

 

ВНОСИТЕЛ:  

Николай   Мелемов 

Кмет на община Смолян 
 
 


