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

(Мандат 2019-2023 година) 

 

П Р О Т О К О Л 

№ 25 

 

Днес, 29.07.2021 година, от 17.00 часа, се проведе заседание на Общински съвет 
– Смолян, на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и 

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

дейността на Общински съвет Смолян, неговите комисии и взаимодействието му с 
общинска администрация. 

Присъстваха: 23 общински съветници. 

 Отсъстват: Виолета Бояджиева, Димитър Кръстанов, Иван Гавазов, Коста Начев, 

Мария Семерджиева, Петър Янев. 

 

 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА – председател на Общински съвет – Смолян: Добър ден! Колеги, 

присъстват 15 общински съветници! Предлагам да започнем нашата работа. 
Предоставен ви е дневен ред на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, който е от 23 точки. Предоставена ви е на 
всички вас и допълнителна точка „Одобряване споразумение за сътрудничество между 

Община Смолян и Общинска администрация Ниневия, Община Мосул, Република 
Ирак. Предлагам да преминем към обсъждане на дневния ред. Имате думата относно 

дневния ред. Има ли желаещи, колеги? Да, г-н Топов. 

ФИЛИП ТОПОВ: Уважаема г-жо председател, първо добре дошла! 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Благодаря! 

ФИЛИП ТОПОВ: За нас е удоволствие да видим вашето присъствие. Г-н кмете, колеги! 

В дневния ред беше включена допълнителна докладна записка, която току-що 

обявихте. Въпросът ми е следният: Дали вече има постигнато и подписано 

споразумение? Да или не? За да се ориентираме по отношение дали да бъде отлагана 
тази  точка за друго заседание. Просто, ако може, чисто процедурно. Има ли подписано 

споразумение вече? Да или не? 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Не, няма подписано споразумение. Има предложение за 
споразумение, което е предоставено при нас. След решение на Общински съвет кметът 
ще подпише споразумение. 
ФИЛИП ТОПОВ: Защото в пресата излезе, че вече сме го подписали, затова задавам 

този въпрос. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Благодаря, г-н Топов! Колеги, други относно дневния ред? Не 
виждам. Който е съгласен да прекратим разискванията относно дневния ред, моля да 
гласува. „Против“? „Въздържали се“? 

ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 15, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: С 15 „за“, без „против“ и „въздържали се“, прекратихме 
разискванията относно дневния ред. Колеги, преминаваме към гласуване на дневния 
ред, който се състои от 23 точки плюс 24-та точка тази, която е представена във връзка 
със споразумението с Ирак. Който е „за“, моля да гласува. „Против“? „Въздържали се“? 

ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 16, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Със 16 „за“, без „против“ и „въздържали се“, приехме дневния 
ред, който се състои от 24 точки.  

Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 
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1. 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”. 

Докладва: Николай Мелемов - Кмет на община Смолян 

 

 2.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“. 

Докладва: Николай Мелемов - Кмет на община Смолян 

 

3.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. 

Докладва: Николай Мелемов - Кмет на община Смолян 

 

4.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/. 

Докладва: Николай Мелемов - Кмет на община Смолян 

  

 5.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“/. 

Докладва: Николай Мелемов - Кмет на община Смолян 

6.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“). 

Докладва: Николай Мелемов - Кмет на община Смолян 

 

7.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. 
Докладва: Николай Мелемов - Кмет на община Смолян 

  8.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. 

Докладва: Николай Мелемов - Кмет на община Смолян 

 

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

Докладва: Николай Мелемов - Кмет на община Смолян 
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10.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.  

Докладва: Николай Мелемов - Кмет на община Смолян 

 

 11.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 публичeн търг с тайно наддаване. /с.Ш.лъка/                 

Докладва: Николай Мелемов - Кмет на община Смолян 

 

12.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. 

Докладва: Николай Мелемов - Кмет на община Смолян 

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

Докладва: Николай Мелемов - Кмет на община Смолян 

 

14.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.  
Докладва: Николай Мелемов - Кмет на община Смолян 

 

 15.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. 

Докладва: Николай Мелемов - Кмет на община Смолян 

 

16.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“. 

Докладва: Николай Мелемов - Кмет на община Смолян 

 

17.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 

Докладва: Николай Мелемов - Кмет на община Смолян 
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  18.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.  

Докладва: Николай Мелемов - Кмет на община Смолян 

 

19.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“. 

Докладва: Николай Мелемов - Кмет на община Смолян 

 

 20. Предоставяне на общински поземлен фонд на основание § 27, ал. 2, т. 
1 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на 
Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗИДЗСПЗЗ/. 

Докладва: Николай Мелемов - Кмет на община Смолян 

 

21.Определяне размера на Национална литературна награда „Николай 

Хайтов“ на Община Смолян за 2021 г. 
Докладва: Николай Мелемов - Кмет на община Смолян 

 

22.Покана за свикване на общо събрание на „ПЕРЕЛИК 

ИНФРАСТРУКТУРНА КОМПАНИЯ“ АД, ЕИК 200093426.  

Докладва: Николай Мелемов - Кмет на община Смолян 

23.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“. 

Докладва: Ангел Безергянов – Зам. Председател на ОбС – Смолян 

 

         Заседанието ще се проведе при спазване на всички разписани 

противоепидемични мерки и указания! 

 

 

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 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”. 

Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Колеги, преминаваме към 1-ва точка от дневния ред, а именно 

„Одобряване на Подробен устройствен план – парцеларен план и устройствена план-

схема за обект: „Външно водоснабдяване на бунгала в УПИ VI – за апарт хотел, кв. 66 

по плана на село Стойките, община Смолян. Давам думата на г-н Мелемов. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Уважаеми дами и господа общински съветници! По първа 
точка няма какво да добавя. 
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ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Колеги, имате думата за разисквания. Да, г-н Аршински? 

Извинявайте! Колеги, имате думата за разисквания. Не виждам. Който е съгласен да 
прекратим разискванията, моля да гласува. „Против“? „Въздържали се“? 

ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 18, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: С 18 „за“, без „против“ и „въздържали се“, прекратихме 
разискванията по точка 1. Колеги, преминаваме към гласуване решението по точка 1. 

Който е „за“, моля да гласува. „Против“? „Въздържали се“? 

ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 18, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: С 18 „за“, без „против“ и „въздържали се“, приехме решението 

на точка 1. 

 

  Общинският съвет след като се запозна с Докладната записка на Николай 

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

връзка с чл.  129, ал.1 от ЗУТ и чл. 17а, ал. 2 от Закона за опазване на земеделски земи,  

 

Р Е Ш И: 

 Одобрява  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”, с трасе преминаващо през поземлени 

имоти с идентификатори  69345.10.106, 69345.10.576 и 69345.11.125 по кадастралната 
карта на  с. Стойките. 
 

 

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 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“. 

Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Колеги, преминаваме към точка 2 от дневния ред, а именно 

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. Давам думата на г-н Мелемов. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Благодаря! Отново няма какво да добавя. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Колеги, имате думата за разисквания. Има ли желаещи, колеги? 

Не виждам. Който е съгласен да прекратим разискванията, моля да гласува. „Против“? 

„Въздържали се“? 

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

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: С 19 „за“, без „против“ и „въздържали се“, прекратихме 
разискванията по точка 2. Колеги, преминаваме към гласуване решението на точка 2. 

Който е „за“, моля да гласува. „Против“? „Въздържали се“? 

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

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

по точка 2 от дневния ред. 

 

 



Протокол № 25/29.07.2021 г.  

  

6 

 

Общинският съвет след като се запозна с Докладната записка на Никола  Смолян, 

на основание чл. 21, ал.1, т.11 от ЗМСМА във връзка с чл. 124а, ал.1 от ЗУТ и чл. 124б, 

ал.1 от ЗУТ, 

Р Е Ш И: 

 

1. Разрешава изработването на проект за Подробен устройствен план – 

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“, с трасе преминаващо през  поземлени имоти 

с идентификатори : 69345.100.1979, 69345.100.156, 69345.9.951 и 69345.9.365 по 

кадастралната карта на с. Стойките. 
  

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

за устройство на отделните видове територии и устройствени зони. 

   

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

 

2. Одобрява задание 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“.  

           

                Приложение : Задание 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 9“ 

ЕООД в село Стойките, община Смолян“    

 

ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 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. 

Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Колеги, преминаваме към точка 3 от дневния ред. 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. Давам думата на г-н Мелемов. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Благодаря, г-жо Аръчкова! Няма какво да добавя по точка 3. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Колеги, имате думата за разисквания по точка 3 от дневния ред. 

Има ли желаещи? Не виждам. Който е съгласен да прекратим разискванията по точка 3, 

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

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: С 20 „за“, без „против“ и „въздържали се“, прекратихме 
разискванията. Колеги, преминаваме към гласуване решението на точка 3 от дневния 

ред. Който е „за“, моля да гласува. „Против“? „Въздържали се“? 

ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 20, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 
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ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: С 20 „за“, без „против“ и „въздържали се“, приехме решението 

на точка 3 от дневния ред. 

Общинският съвет след като се запозна с Докладната записка на Николай 

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

връзка с чл. чл. 124а, ал.1 и ал.2 от ЗУТ и чл. 124б, ал.1 от ЗУТ, 

 

Р Е Ш И: 

  

1. Разрешава изработването на проект за Подробен устройствен план - План за 
регулация и застрояване на поземлени имоти с идентификатори 67653.2.328 и 

67653.2.329 в местност „Станковица“, землище гр. Смолян, Община Смолян със 
следните устройствените параметри  – устройствена зона Пп, плътност на застрояване 
от 50% до 80%, височина на застрояване до 15 метра, кинт  от 1.0 до 2.5, озеленяване – 

от 20% до 40%.  

 

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

за устройство на отделните видове територии и устройствени зони. Към проекта да се 
представят становища от РИОСВ, РЗИ и схеми Ел и Ви К части. 

  

Проектът да се представи в Община Смолян окомплектован с актуална скица от 
кадастралната карта на землище гр. Смолян и изработен в М 1: 500. 

 

2. Одобрява задание за изработване за Подробен устройствен план  - План за 
регулация и застрояване на поземлени имоти с идентификатори 67653.2.328 и 

67653.2.329 в местност „Станковица“, землище гр. Смолян, Община Смолян.  

  

             Приложение : Задание за изработване за 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. 

 

 

ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 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/. 
Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Преминаваме към точка 4 от дневния ред, а именно 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. Давам думата на г-н Мелемов. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Благодаря! Няма какво да добавя. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Колеги, имате думата за разисквания. Има ли желаещи, колеги? 

Не виждам. Който е съгласен да прекратим разискванията по точка 4, моля да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 20, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: С 20 „за“, без „против“ и „въздържали се“, прекратихме 
разискванията по точка № 4. Колеги, преминаваме към гласуване решението на точка 4. 

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

 

1. Ангел Безергянов      – „за“ 

2. Божидар Шуманов      – „за“ 

3. Валентин Кюлхански     – „за“ 

4. Венера Аръчкова      – „за“ 

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

8. Димитър Ангелов      – „за“ 

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

11. Иван Френкев      – „за” 

12. Иван Гавазов      – отсъства 
13. Илия Томов       – „за“ 

14. Коста Начев       – отсъства 
15. Мария Семерджиева     – отсъства 
16. Милен Журналов      – отсъства 
17. Минчо Симов     – „за” 

18. Петър Мирчев      – „за“ 

19. Петър Янев       – отсъства 
20. Рабие Кьосева      – „за“ 

21. Радослава Вълчанова – Кисимова    – „за“ 

22. Салих Аршински      – не гласува  
23. Сийка Йочева      – „за“ 

24. Софка Иванова      – „за” 

25. Стефан Бадев      – „за“ 

26. Стоян Иванов      – „за“ 

27. Тихомир Ризов      – „за“ 

28. Тодор Митов      – „за” 

29. Филип Топов      – „за“ 

 

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

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: С 20 „за“, без „против“ и „въздържали се“, приехме решението 

на точка 4. 

 

ОТНОСНО: 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/. 
 

 Общинският съвет след като се запозна с Докладната записка на Николай 

Мелемов – Кмет на община Смолян, на основание чл.21 ал.1 т.11 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и протокол от проведено обществено 

обсъждане на основание чл.127 ал.1 от ЗУТ от 20.05.2021 год., 

Р Е Ш И: 
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 Допуска промяна  на проект на изменение на ПУП – ПРЗ на част от урегулиран 

поземлен имот /УПИ/ VI – Озеленяване в кв.96 по плана на гр. Смолян, кв. Устово  

предвиден в устройствения план за озеленена площ  с  присъединяване към 

новообразувания УПИ VI –  за производствени и дървопреработващи дейности в кв.96 

по плана на гр. Смолян, кв. Устово, при граници  : УПИ III –  Гробища, река Черна и 

УПИ IV – За стадион. 

 

Приложение : Проект за промяна на ПУП – ПРЗ  в кв.96 по плана на гр. 

Смолян, кв. Устово в М 1 : 500. 

  

ПО ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 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“/. 

Докладва: Николай Мелемов – Кмет на община Смолян 

 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Преминаваме към точка 5 от дневния ред, а именно промяна 
предназначението на урегулиран поземлен имот – 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“/. Давам думата на г-н 

Мелемов. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Благодаря! Няма какво да добавя по тази точка. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Колеги, имате думата за разисквания по точка 5 от дневния ред. 

Има ли желаещи, колеги? Не виждам. Който е съгласен да прекратим разискванията, 
моля да гласува. „Против“? „Въздържали се“? 

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

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: С 19 „за“, без „против“ и „въздържали се“, прекратихме 
разискванията. Колеги, поименно гласуване решението на точка 5 от дневния ред. 

 

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

 

1. Ангел Безергянов      – „за“ 

2. Божидар Шуманов      – „за“ 

3. Валентин Кюлхански     – „за“ 

4. Венера Аръчкова      – „за“ 

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

8. Димитър Ангелов      – „за“ 

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

11. Иван Френкев      – „за” 

12. Иван Гавазов      – отсъства 
13. Илия Томов       – „за“ 

14. Коста Начев       – отсъства 
15. Мария Семерджиева     – отсъства 
16. Милен Журналов      – отсъства 
17. Минчо Симов     – не участва в гласуването 

18. Петър Мирчев      – „за“ 

19. Петър Янев       – отсъства 
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20. Рабие Кьосева      – „за“ 

21. Радослава Вълчанова – Кисимова    – „за“ 

22. Салих Аршински      – не гласува  
23. Сийка Йочева      – „за“ 

24. Софка Иванова      – „за” 

25. Стефан Бадев      – „за“ 

26. Стоян Иванов      – „за“ 

27. Тихомир Ризов      – „за“ 

28. Тодор Митов      – „за” 

29. Филип Топов      – „за“ 

 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Моля, обявете резултата. 
(Мариана Иванова: 19 „за“, без „против“ и „въздържали се“ и 2-ма негласували.) 

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

по точка 5. 

ФИЛИП ТОПОВ: Извинявайте,  процедурно. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Да, г-н Топов. 

ФИЛИП ТОПОВ: Считам, дано да не греша, че приемането на решение по тази точка 
трябва да бъде с квалифицирано мнозинство 21. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: 2/3. 

ФИЛИП ТОПОВ: И затова не се приема решението. 

(От залата: 20.) 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Да, г-н Топов. Прав сте. С 19 „за“…, на нас ни трябват 21. 

(Филип Топов, от място: Да не го връща областния.) 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Не е прието решението. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: 20 трябва да е. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Нямаме 20. Колеги, преминаваме към точка 6. 

(Стоян Иванов, от място: Прегласуване.) 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Моля? 

(Ангел Безергянов, от място: Оспорено е гласуването.) 

(Стоян Иванов, от място: Прегласуване.) 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Колеги, преминаваме към гласуване на точка 5, решението на 
точка 5 от дневния ред, а именно промяна предназначение на урегулиран поземлен 

имот.  
 

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

 

1. Ангел Безергянов      – „за“ 

2. Божидар Шуманов      – „за“ 

3. Валентин Кюлхански     – „за“ 

4. Венера Аръчкова      – „за“ 

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

8. Димитър Ангелов      – „за“ 

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

11. Иван Френкев      – „за” 

12. Иван Гавазов      – отсъства 
13. Илия Томов       – „за“ 



Протокол № 25/29.07.2021 г.  

  

11 

 

14. Коста Начев       – отсъства 
15. Мария Семерджиева     – отсъства 
16. Милен Журналов      – отсъства 
17. Минчо Симов     – не участва в гласуването 

18. Петър Мирчев      – „за“ 

19. Петър Янев       – отсъства 
20. Рабие Кьосева      – „за“ 

21. Радослава Вълчанова – Кисимова    – „за“ 

22. Салих Аршински      – не участва в гласуването 

23. Сийка Йочева      – „за“ 

24. Софка Иванова      – „за” 

25. Стефан Бадев      – „за“ 

26. Стоян Иванов      – „за“ 

27. Тихомир Ризов      – „за“ 

28. Тодор Митов      – „за” 

29. Филип Топов      – „за“ 

 

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

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: С 19 „за“, без „против“ и „въздържали се“, не се приема 
решението по точка 5. 

 

ОТНОСНО: 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“/. 

 

Общинският съвет след като се запозна с Докладната записка на                
Николай Мелемов - Кмет на Община Смолян, на основание чл.21 ал.1 т.11 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация и протокол от проведено 

обществено обсъждане на основание чл.127 ал.1 от ЗУТ от 27.01.2021 год., 

 

Р Е Ш И: 

 

 Предложеният проект за решение не се приема /чл. 27, ал. 4 от ЗМСМА/. 

 

ПО ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 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“). 

Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Преминаваме към точка 6 от дневния ред, а именно учредяване 
право на строеж за изграждане на гараж върху поземлен имот с идентификатор 

67653.925.18, индивидуално жилищно строителство в кв. 3 по плана на гр. Смолян, кв. 

Устово по реда на чл. 37, ал. 1 от Закона за общинската собственост, гр. Смолян, кв. 

Устово, ул. „Александър Стамболийски“. Давам думата на г-н Мелемов. 
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НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Благодаря! Няма какво да добавя.  

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Колеги, имате думата за разисквания. Има ли желаещи? Не 
виждам. Който е съгласен да прекратим разискванията, моля да гласува. „Против“? 

„Въздържали се“? 

ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 20, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: С 20 „за“, без „против“ и „въздържали се“, прекратихме 
разискванията по т. 6. Колеги, който е съгласен да приемем решението по точка 6, моля 
да гласува. „Против“? „Въздържали се“? 

ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 20, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: С 20 „за“, без „против“ и „въздържали се“, приехме решението 

по точка 6. 

 

 Общинският съвет след като се запозна с Докладната записка на Николай 

Мелемов – Кмет на община Смолян, на основание чл. 8, ал. 9, чл.37, ал.1 и чл. 41, ал.2 

от Закона за общинската собственост, чл. 49, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество  и чл. 21, ал.1, т. 8, т. 12  и ал. 2, 

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

 

Р Е Ш И: 

 

1. Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – 

общинска собственост за 2018 година, приета с Решение № 658/21.12.2017 година на 
Общински съвет Смолян в Приложение №4 - Разпоредителни сделки на основание чл. 

37 и чл. 38 от ЗОС – учредяване право на строеж върху имоти – частна общинска 
собственост, за учредяване право на надстрояване и/или пристрояване на сгради 

построени върху имоти – частна общинска собственост, чрез търг или конкурс, както 

следва: 

1.1. Учредяване право на строеж за изграждане на гараж със застроена площ 

71,60 кв.м. (седемдесет и едно цяло и шестдесет стотни), в застроително петно 

находящо се в поземлен имот с идентификатор 67653.925.18 с площ 678 

кв.м.(шестстотин седемдесет и осем кв.м.), с начин на трайно ползване: ниско 

застрояване (до 10м), трайно предназначение на територията: урбанизирана по 

кадастрална карта на гр. Смолян, одобрена със заповед №300-5-66/11.10.2004г. на ИД 

на АГКК- София, последно изменение от 04.01.2021г., образуващ УПИ Х – 925.18, кв. 3 

по плана на гр. Смолян, кв. Устово, при съседни поземлени имоти: поземлен имот с 
идентификатор 67653.925.393, поземлен имот с идентификатор 67653.925.364, 

поземлен имот с идентификатор 67653.925.17, поземлен имот с идентификатор 

67653.925.16, поземлен имот с идентификатор 67653.925.365, поземлен имот с 
идентификатор 67653.848.17, съгласно скица №15-481229-07.05.2021г. на Служба по 

геодезия, картография и кадастър – гр. Смолян, актуван с Акт за частна общинска 
собственост №2056/23.12.2020г., вписан в Служба по вписванията под Акт №49, том 

IХ, дело 647, вх. № 2956/30.12.2020г. 
2. Приема справедлива пазарна стойност за учредяване право на строеж чрез 

публично оповестен конкурс за изграждане на гараж в размер на  666 (шестстотин 

шестдесет и шест) лева, без ДДС. 

3. Открива процедура за учредяване право на строеж чрез публично оповестен 

конкурс за изграждане на гараж в поземлен имот 67653.925.18 – частна общинска 
собственост. 

4. Определя следните условия на публично оповестения конкурс: 
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4.1. Минимална конкурсна цена – не може да бъде по-ниска от първоначално 

приетата в т.2 

4.2. Одобрен архитектурен проект за  строителното петно. 

5. Възлага на Кмета на Община Смолян да извърши всички необходими 

процедури по подготовката и провеждането на публично оповестения конкурс, да 
утвърди спечелилия участник и след заплащане на цената да подпише договор за 
учредяване право на строеж. 

 

ПО СЕДМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 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. 

Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Преминаваме към точка 7 от дневния ред, а именно 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. Давам думата на г-н Мелемов. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Благодаря! Няма какво да добавя. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Колеги, имате думата за разисквания. Има ли желаещи, колеги? 

Не виждам. Който е съгласен да прекратим разискванията, моля да гласува. „Против“? 

„Въздържали се“? 

ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 20, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: С 20 „за“, без „против“ и „въздържали се“, прекратихме 
разискванията по точка 7. Колеги, преминаваме към гласуване решението на точка 7. 

Който е „за“, моля да гласува. 
(Ангел Безергянов, от място: Г-жо Аръчкова, извинявам се! Поименно е гласуването.) 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Благодаря! 

 

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

 

1. Ангел Безергянов      – „за“ 

2. Божидар Шуманов      – „за“ 

3. Валентин Кюлхански     – „за“ 

4. Венера Аръчкова      – „за“ 

5. Вижданка Младенова     – „за“ 

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

8. Димитър Ангелов      – „за“ 

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

11. Иван Френкев      – „за” 

12. Иван Гавазов      – отсъства 
13. Илия Томов       – „за“ 

14. Коста Начев       – отсъства 
15. Мария Семерджиева     – отсъства 
16. Милен Журналов      – отсъства 
17. Минчо Симов     – „за” 

18. Петър Мирчев      – „за“ 

19. Петър Янев       – отсъства 
20. Рабие Кьосева      – „за“ 



Протокол № 25/29.07.2021 г.  

  

14 

 

21. Радослава Вълчанова – Кисимова    – „за“ 

22. Салих Аршински      – извън залата 
23. Сийка Йочева      – „за“ 

24. Софка Иванова      – „за” 

25. Стефан Бадев      – „за“ 

26. Стоян Иванов      – „за“ 

27. Тихомир Ризов      – „за“ 

28. Тодор Митов      – „за” 

29. Филип Топов      – „за“ 

 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Моля да обявите резултата. 
(Мариана Иванова: 21„за“, без „против“ и „въздържали се“.) 

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

по точка 7. 

 

Общинският съвет след като се запозна с Докладната записка на  Николай 

Мелемов – Кмет на община Смолян, на основание чл.14, ал. 1 и ал.2 от Закона за 
общинската собственост, чл.26 от Наредбата за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество чл. 21, ал.1 т. 8 ал.2 и чл.27 ал.5 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация, 

      Р Е Ш И: 

 

І. Дава съгласие Кмета на Община Смолян да отдаде под наем чрез публичен 

търг с тайно наддаване за срок от 5 години по цени определени в Приложение №2 на 
Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в 

община Смолян, Раздел XIII- Тарифа за определяне на месечния наем за един квадратен 

метър при отдаване под наем на общински имоти, както следва: 
 

1. Самостоятелен обект с идентификатор 67653.917.623.7.14 (шест седем шест 
пет три точка девет едно седем точка шест двe три точка седем точка едно четири) със 
ЗП 18.50 /осемнадесет цяло и петдесет стотни/ кв.м. предназначение на самостоятелния 

обект: за здравни и социални услуги, брой нива на обекта:1, обект 101, разположен на 
етаж: 1 в сграда с идентификатор 67653.917.623.7, находяща се в поземлен имот с 
идентификатор 67653.917.623, ведно с 0,63% идеални части от общите части на 
сградата актуван с Акт за частна общинска собственост № 2068/18.06.2021 год., вписан 

в Служба по вписванията – Смолян под №1365,  акт № 189, том ІV, н.д. 213, вх. 

регистър 1380/28.06.2021г. (т.3.2.Здравни услуги  -3,70  за кв.м.  ). 

 

2. Самостоятелен обект с идентификатор 67653.917.623.7.15 (шест седем шест 
пет три точка девет едно седем точка шест двe три точка седем точка едно пет) със ЗП 

16.91 /шестнадесет цяло и деветдесет и едно стотни/ кв.м. предназначение на 
самостоятелния обект: за здравни и социални услуги, брой нива на обекта:1, обект 102, 

разположен на етаж: 1 в сграда с идентификатор 67653.917.623.7, находяща се в 

поземлен имот с идентификатор 67653.917.623 ведно с 0,57% идеални части от общите 
части на сградата, актуван с Акт за частна общинска собственост № 2070/29.06.2021 

год., вписан в Служба по вписванията – Смолян под №1441,  акт № 46, том V, н.д. 236, 

вх. регистър 1456/06.07.2021г. (т.3.2.Здравни услуги  -3,70  за кв.м.  ). 
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3.Самостоятелен обект с идентификатор 67653.917.623.7.18 (шест седем шест 
пет три точка девет едно седем точка шест двe три точка седем точка едно осем) със ЗП 

16.91 /шестнадесет цяло и деветдесет и едно стотни/ кв.м. предназначение на 
самостоятелния обект: за здравни и социални услуги, брой нива на обекта:1, обект 103,  

разположен на етаж: 1 в сграда с идентификатор 67653.917.623.7, находяща се в 

поземлен имот с идентификатор 67653.917.623, ведно с 0,57% идеални части от общите 
части на сградата , актуван с Акт за частна общинска собственост № 2071/30.06.2021 

год., вписан в Служба по вписванията – Смолян под №1442,  акт № 47, том V, н.д. 237, 

вх. регистър 1457/06.07.2021г. (т.3.2.Здравни услуги  -3,70  за кв.м.  ). 

 

4. Самостоятелен обект с идентификатор 67653.917.623.7.19 (шест седем шест 
пет три точка девет едно седем точка шест двe три точка седем точка едно девет) със 
ЗП 17.07 /седемнадесет цяло и седем стотни/ кв.м. предназначение на самостоятелния 

обект: за здравни и социални услуги, брой нива на обекта:1, обект 104, разположен на 
етаж: 1 в сграда с идентификатор 67653.917.623.7, находяща се в поземлен имот с 
идентификатор 67653.917.623, ведно с 0,58% идеални части от общите части на 
сградата, актуван с Акт за частна общинска собственост № 2072/01.07.2021 год., вписан 

в Служба по вписванията – Смолян под №1443,  акт № 48, том V, н.д. 238, вх. регистър 

1458/06.07.2021г. (т.3.2.Здравни услуги  -3,70  за кв.м.  ). 

 

5. Самостоятелен обект с идентификатор 67653.917.623.7.22 (шест седем шест 
пет три точка девет едно седем точка шест двe три точка седем точка двe двe) със ЗП 

16.76 /шестнадесет цяло и седемдесет и шест стотни/ кв.м. предназначение на 
самостоятелния обект: за здравни и социални услуги, брой нива на обекта:1, обект 105,  

разположен на етаж: 1 в сграда с идентификатор 67653.917.623.7, находяща се в 

поземлен имот с идентификатор 67653.917.623, ведно с 0,57% идеални части от общите 
части на сградата, актуван с Акт за частна общинска собственост № 2073/01.07.2021 

год., вписан в Служба по вписванията – Смолян под №1444,  акт № 49, том V, н.д. 239, 

вх. регистър 1459/06.07.2021г. (т.3.2.Здравни услуги  -3,70  за кв.м.  ). 

 

6. Самостоятелен обект с идентификатор 67653.917.623.7.23 (шест седем шест 
пет три точка девет едно седем точка шест двe три точка седем точка двe три) със ЗП 

16.91 /шестнадесет цяло и деветдесет и едно стотни/ кв.м. предназначение на 
самостоятелния обект: за здравни и социални услуги, брой нива на обекта:1, обект 106,  

разположен на етаж: 1 в сграда с идентификатор 67653.917.623.7, находяща се в 

поземлен имот с идентификатор 67653.917.623, ведно с 0,57% идеални части от общите 
части на сградата, актуван с Акт за частна общинска собственост № 2074/02.07.2021 

год., вписан в Служба по вписванията – Смолян под №1445,  акт № 50, том V, н.д. 240, 

вх. регистър 1460/06.07.2021г. (т.3.2.Здравни услуги  -3,70  за кв.м.  ). 

 

7. Самостоятелен обект с идентификатор 67653.917.623.7.25 (шест седем шест 
пет три точка девет едно седем точка шест двe три точка седем точка двe пет) със ЗП 

18.12 /осемнадесет цяло и дванадесет стотни/ кв.м. предназначение на самостоятелния 

обект: за здравни и социални услуги, брой нива на обекта:1, обект 108, разположен на 
етаж: 1 в сграда с идентификатор 67653.917.623.7, находяща се в поземлен имот с 
идентификатор 67653.917.623, ведно с 0.61% идеални части от общите части на 
сградата, актуван с Акт за частна общинска собственост № 2076/05.07.2021 год., вписан 

в Служба по вписванията – Смолян под №1493,  акт № 79, том V, н.д. 261, вх. регистър 

1504/09.07.2021г. (т.3.1.Услуги на населението -1,40  за кв.м.  ). 
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8. Самостоятелен обект с идентификатор 67653.917.623.7.24 (шест седем шест 
пет три точка девет едно седем точка шест двe три точка седем точка двe четири) със 
ЗП 16.37 /шестнадесет цяло и тридесет и седем стотни/ кв.м. предназначение на 
самостоятелния обект: за здравни и социални услуги, брой нива на обекта:1, обект 109, 

разположен на етаж: 1 в сграда с идентификатор 67653.917.623.7, находяща се в 

поземлен имот с идентификатор 67653.917.623, ведно с 0.55% идеални части от общите 
части на сградата, актуван с Акт за частна общинска собственост № 2077/05.07.2021 

год., вписан в Служба по вписванията – Смолян под №1494,  акт № 80, том V, н.д. 262, 

вх. регистър 1505/09.07.2021г. (т.3.2.Здравни услуги  -3,70  за кв.м.  ). 

 

9. Самостоятелен обект с идентификатор 67653.917.623.7.17 (шест седем шест 
пет три точка девет едно седем точка шест двe три точка седем точка едно седем) със 
ЗП 16.91 /шестнадесет цяло и деветдесет и едно стотни/ кв.м. предназначение на 
самостоятелния обект: за здравни и социални услуги, брой нива на обекта:1, обект 112, 

разположен на етаж: 1 в сграда с идентификатор 67653.917.623.7, находяща се в 

поземлен имот с идентификатор 67653.917.623, ведно с 0.57% идеални части от общите 
части на сградата, актуван с Акт за частна общинска собственост № 2080/05.07.2021 

год., вписан в Служба по вписванията – Смолян под №1496,  акт № 82, том V, н.д. 264, 

вх. регистър 1507/09.07.2021г. (т.3.1.Услуги на населението -1,40  за кв.м.  ). 

 

10. Самостоятелен обект с идентификатор 67653.917.623.7.12 (шест седем шест 
пет три точка девет едно седем точка шест двe три точка седем точка едно двe) със ЗП 

29.78 /двадесет и девет цяло и седемдесет и осем стотни/ кв.м. предназначение на 
самостоятелния обект: за здравни и социални услуги, брой нива на обекта:1, обект 115, 

разположен на етаж: 1 в сграда с идентификатор 67653.917.623.7, находяща се в 

поземлен имот с идентификатор 67653.917.623, ведно с 1,01% идеални части от общите 
части на сградата, актуван с Акт за частна общинска собственост № 2083/05.07.2021 

год., вписан в Служба по вписванията – Смолян под №1485,  акт № 71, том V, н.д. 253, 

вх. регистър 1497/09.07.2021г. (т.3.2.Здравни услуги  -3,70  за кв.м.  ). 

 

11.Самостоятелен обект с идентификатор 67653.917.623.7.10 (шест седем шест 
пет три точка девет едно седем точка шест двe три точка седем точка едно нула) със ЗП 

22.73 /двадесет и два цяло и седемдесет и три стотни/ кв.м. предназначение на 
самостоятелния обект: за здравни и социални услуги, брой нива на обекта:1, обект 118, 

разположен на етаж: 1 в сграда с идентификатор 67653.917.623.7, находяща се в 

поземлен имот с идентификатор 67653.917.623, ведно с 0,77% идеални части от общите 
части на сградата, актуван с Акт за частна общинска собственост № 2086/05.07.2021 

год., вписан в Служба по вписванията – Смолян под №1499,  акт № 85, том V, н.д. 267, 

вх. регистър 1510/09.07.2021г. (т.3.2.Здравни услуги  -3,70  за кв.м.  ). 

 

12.Самостоятелен обект с идентификатор 67653.917.623.7.45 (шест седем шест 
пет три точка девет едно седем точка шест двe три точка седем точка четири пет) със 
ЗП 18.05 /осемнадесет цяло и пет стотни/ кв.м. предназначение на самостоятелния 

обект: за здравни и социални услуги, брой нива на обекта:1, обект 202, разположен на 
етаж: 2 в сграда с идентификатор 67653.917.623.7, находяща се в поземлен имот с 
идентификатор 67653.917.623, ведно с 0.63% идеални части от общите части на 
сградата, актуван с Акт за частна общинска собственост № 2092/06.07.2021 год., вписан 

в Служба по вписванията – Смолян под №1489,  акт № 75, том V, н.д. 257, вх. регистър 

1501/09.07.2021г. (т.3.2.Здравни услуги  -3,70  за кв.м.  ). 
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13.Самостоятелен обект с идентификатор 67653.917.623.7.46 (шест седем шест 
пет три точка девет едно седем точка шест двe три точка седем точка четири шест) със 
ЗП 16.91 /шестнадесет цяло и деветдесет и едно стотни/ кв.м. предназначение на 
самостоятелния обект: за здравни и социални услуги, брой нива на обекта:1, обект 203, 

разположен на етаж: 2 в сграда с идентификатор 67653.917.623.7, находяща се в 

поземлен имот с идентификатор 67653.917.623, ведно с 0.57% идеални части от общите 
части на сградата, актуван с Акт за частна общинска собственост № 2093/06.07.2021 

год., вписан в Служба по вписванията – Смолян под №1500,  акт № 86, том V, н.д. 268, 

вх. регистър 1511/09.07.2021г. (т.3.2.Здравни услуги  -3,70  за кв.м.  ). 

 

ІІ.Разходи за ремонт и поддържане на общите части на сградата са в размер на 
25 лева на месец на помещение, без ДДС. 

 

IІІ. Възлага на Кмета на Община Смолян да извърши всички необходими 

процедури по подготовката и провеждането на  публичните търгове с тайно наддаване, 
да утвърди спечелилите участници и да сключи договори за отдаване под наем за срок 

от 5 (пет) години. 

 

ПО ОСМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Отдаване под наем на публична общинска 
собственост – гараж с идентификатор 49014.501.632.2 по кадастрална карта на с. 
Момчиловци по реда на Закона за общинската собственост. 

Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Преминаваме към точка 8 от дневния ред, а именно отдаване 
под наем на публична общинска собственост – гараж с идентификатор 49014.501.632.2 

по кадастрална карта на с. Момчиловци. Давам думата на г-н Мелемов. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Благодаря! Няма какво да добавя и по тази точка. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Колеги, имате думата за изказвания. Не виждам. Който е 
съгласен да прекратим разискванията, моля да гласува. „Против“? „Въздържали се“? 

ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 21, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: С 21 „за“, без „против“ и „въздържали се“, прекратихме 
разискванията. Колеги, поименно гласуване. 
 

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

 

1. Ангел Безергянов      – „за“ 

2. Божидар Шуманов      – „за“ 

3. Валентин Кюлхански     – „за“ 

4. Венера Аръчкова      – „за“ 

5. Вижданка Младенова     – „за“ 

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

8. Димитър Ангелов      – „за“ 

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

11. Иван Френкев      – „за” 

12. Иван Гавазов      – отсъства 
13. Илия Томов       – „за“ 

14. Коста Начев       – отсъства 
15. Мария Семерджиева     – отсъства 
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16. Милен Журналов      – отсъства 
17. Минчо Симов     – „за” 

18. Петър Мирчев      – „за“ 

19. Петър Янев       – отсъства 
20. Рабие Кьосева      – „за“ 

21. Радослава Вълчанова – Кисимова    – „за“ 

22. Салих Аршински      – извън залата  
23. Сийка Йочева      – „за“ 

24. Софка Иванова      – „за” 

25. Стефан Бадев      – „за“ 

26. Стоян Иванов      – „за“ 

27. Тихомир Ризов      – „за“ 

28. Тодор Митов      – „за” 

29. Филип Топов      – „за“ 

 

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

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

на точка 8 от дневния ред. 

 

Общинският съвет след като се запозна с Докладната записка на  Николай 

Мелемов – Кмет на община Смолян, на основание чл.14, ал.7 от Закона за общинската 
собственост, чл.21, ал.1  от Наредбата за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество и чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл.27 ал.4 и ал.5 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация, 

 

        Р Е Ш И: 

  

 І. Дава съгласие Кмета на Община Смолян да отдаде под наем чрез публичен 

търг с тайно наддаване следния обект публична общинска собственост, като 

минималната цена за отдаване под наем се определя съгласно  Приложение №2 от 
Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в 

община Смолян, Раздел XIII. Тарифа за определяне на месечния наем за един 

квадратен метър при отдаване под наем на общински имоти, както следва :    
1.  Гараж с идентификатор 49014.501.637.2 с  площ 34 кв.м., разположен в 

поземлен имот с идентификатор 49014.501.637 по кадастрална карата на с. Момчиловци 

, актуван с Акт за публична общинска собственост № 1263/12.07.2021 г., вписан в 

службата по вписвания с Акт № 1547, том V, дело № 284/2021 г. с вх.№ 

1562/15.07.2021г.; (т.3.10.Гаражи –2,00 за един кв.м;Втора зона, за селища с население 

над 500  жители - намаление с 30 % ) 

 ІІ. Упълномощава кмета на община Смолян да проведе публичен търг с тайно 

наддаване за отдаване под наем на горецитираното помещение и да сключи договори за 
наем със срок до 5 години. 

 

ПО ДЕВЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Предоставяне на част от имот - публична 
общинска собственост за безвъзмездно управление на Държавна агенция Електронно 

управление по реда на Закона за общинската собственост. 
Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
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ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Преминаваме към точка 9. Предоставяне на част от имот - 

публична общинска собственост за безвъзмездно управление на Държавна агенция 

Електронно управление по реда на Закона за общинската собственост. Давам думата на 
г-н Мелемов. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Става въпрос за две помещения, като те ги ползват 
безвъзмездно, но си поемат всички разходи, свързани с ползването на имота. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Благодаря, г-н Мелемов. Колеги, имате думата за изказвания.  
Има ли желаещи, колеги? Не виждам. Който е съгласен да прекратим разискванията, 
моля да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 21, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: С 21 „за“, без „против“ и „въздържали се“, прекратихме 
разискванията. Колеги, поименно гласуване. 
 

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

 

1. Ангел Безергянов      – „за“ 

2. Божидар Шуманов      – „за“ 

3. Валентин Кюлхански     – „за“ 

4. Венера Аръчкова      – „за“ 

5. Вижданка Младенова     – „за“ 

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

8. Димитър Ангелов      – „за“ 

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

11. Иван Френкев      – „за” 

12. Иван Гавазов      – отсъства 
13. Илия Томов       – „за“ 

14. Коста Начев       – отсъства 
15. Мария Семерджиева     – отсъства 
16. Милен Журналов      – „за“ 

17. Минчо Симов     – „за” 

18. Петър Мирчев      – „за“ 

19. Петър Янев       – отсъства 
20. Рабие Кьосева      – „за“ 

21. Радослава Вълчанова – Кисимова    – „за“ 

22. Салих Аршински      – не гласува 
23. Сийка Йочева      – „за“ 

24. Софка Иванова      – „за” 

25. Стефан Бадев      – „за“ 

26. Стоян Иванов      – „за“ 

27. Тихомир Ризов      – „за“ 

28. Тодор Митов      – „за” 

29. Филип Топов      – „за“ 

 

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

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

по точка 9 от дневния ред. 
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  Общинският съвет след като се запозна с Докладната записка на Николай 

Мелемов -  Кмет  на Община Смолян, на основание чл.21, ал.1, т.8  чл.27 ал.5 от Закона 
за местното самоуправление и местната администрация, чл. 12, ал. 3 и ал. 5 от Закона за 
общинската собственост и чл.79 от Закона за държавния бюджет на Република България 
за 2021 г., 

Р Е Ш И: 

 

I. Предоставя безвъзмездно за управление на Държавна агенция „Електронно 

управление“ помещение № 601 с площ 20,30 кв.м. и 18,33 кв.м. идеални части  от 
общите части  за услуги на населението или еквивалентно на него, находящо се в 

самостоятелен обект на административната сграда на Община Смолян с идентификатор  

67653.918.43.13.6,  разположена в п.и. с идентификатор 67653.918.43 с адрес: 
гр.Смолян,  бул. „България” № 12, УПИ І, кв. 6 по ПУП на гр. Смолян – Ц.Ч. актувана с 
Акт за общинска собственост № 430/15.01.2001 год. вписан в Службата по вписвания –
Смолян под № 154, том І, н.д. 179,вх.регистър 285 от 15.03.2004 г. 

II. Всички разходи, свързани с ползването на имота се заплащат от Ползвателя 
както следва: 

1. Eл.енергия, вода, асансьор, общи части, данък (съгл.чл.11 ал.5 от ЗМДТ) и 

такса битови отпадъци. 

III. Възлага на Кмета на Община Смолян да сключи договор за безвъзмездно 

управление за срок от 5 години на гореописаното помещение. 
  

 

ПО ДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 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. 

Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Колеги, преминаваме към точка 10 от дневния ред. Отдаване 
под наем на помещение за търговия в сграда с идентификатор 11572.933.143.1 на с. 
Влахово, чрез публичен търг с тайно наддаване по реда на Закона за общинската 
собственост. Имате думата, г-н Мелемов. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Благодаря! Няма какво да добавя. 

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

желаещи, колеги? Не виждам. Който е съгласен да прекратим разискванията, моля да 
гласува. „Против“? „Въздържали се“? 

ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 21, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: С 21 „за“, без „против“ и „въздържали се“, прекратихме 
разискванията. Поименно гласуване. 
 

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

 

1. Ангел Безергянов      – „за“ 

2. Божидар Шуманов      – „за“ 

3. Валентин Кюлхански     – „за“ 

4. Венера Аръчкова      – „за“ 

5. Вижданка Младенова     – „за“ 

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

8. Димитър Ангелов      – „за“ 
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9. Димитър Кръстанов     – отсъства 
10. Екатерина Гаджева      – „за“ 

11. Иван Френкев      – „за” 

12. Иван Гавазов      – отсъства 
13. Илия Томов       – „за“ 

14. Коста Начев       – отсъства 
15. Мария Семерджиева     – отсъства 
16. Милен Журналов      – „за“ 

17. Минчо Симов     – „за” 

18. Петър Мирчев      – „за“ 

19. Петър Янев       – отсъства 
20. Рабие Кьосева      – „за“ 

21. Радослава Вълчанова – Кисимова    – „за“ 

22. Салих Аршински      – не гласува  
23. Сийка Йочева      – „за“ 

24. Софка Иванова      – „за” 

25. Стефан Бадев      – „за“ 

26. Стоян Иванов      – „за“ 

27. Тихомир Ризов      – „за“ 

28. Тодор Митов      – „за” 

29. Филип Топов      – „за“ 

 

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

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

по точка 10. 

 

Общинският съвет след като се запозна с Докладната записка на Николай 

Мелемов – Кмет  на Община Смолян, на основание чл.14, ал. 1 и ал.2 от Закона за 
общинската собственост, чл.26 от Наредбата за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество чл. 21, ал.1 т. 8 ал.2 и чл.27 ал.4 ал.5 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация, 

   

Р Е Ш И: 

  

І. Дава съгласие Кмета на Община Смолян да отдаде под наем чрез публичен търг 
с тайно наддаване по цени определени в Наредба за определянето и администрирането 

на местните такси и цени на услуги в община Смолян, Приложение №2, раздел XIII 

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

на общински имоти, без ДДС,  както следва : 
Помещение за търговия с  обща площ  38,00 кв. м, разположено в сграда  с 

идентификатор  11572.933.143.1, построена в поземлен имот с идентификатор  

11572.933.143 по кадастрална карта на с.Влахово, актувана с акт за частна общинска 
собственост № 1665/06.07.2012 г. вписан в сл. по вписвания с акт №48, том  IV, дело № 

681 от 2012 с вх.№1158/06.07.2012 г. парт.№19171,19172     (II зона  намаление с - 40%, 

т.1.1 Продажба на хранителни стоки -3,40лв. кв.м.;т.1.2. продажба на алкохол и 

тютюневи изделия – 5,90 лв. на кв.м.; т.3.11 складове и други обслужващи площи  1,40 

лв.на  кв.м.). 

ІІ. Възлага на Кмета на Община Смолян да извърши всички необходими 

процедури по подготовката и провеждането на  публичния търг с тайно наддаване, да 
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утвърди спечелилият  участник и да сключи договор за отдаване под наем за срок до 5 

(пет ) години.                                                                                                                                                                                                                                                  

 

ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 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 /с. Широка лъка/. 
Докладва: Николай Мелемов – Кмет на община Смолян 

 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Преминаваме към точка 11, а именно 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. Давам думата на г-н Мелемов. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Благодаря! Няма какво да добавя. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Колеги, имате думата за разисквания по точка 11 от дневния 
ред. Има ли желаещи, колеги? Не виждам. Който е съгласен да прекратим 

разискванията по точка 11, моля да гласува. „Против“? „Въздържали се“? 

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

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: С 19 „за“, без „против“ и „въздържали се“, прекратихме 
разискванията. Колеги, преминаваме към гласуване решението на точка 11.  

 

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

 

1. Ангел Безергянов      – „за“ 

2. Божидар Шуманов      – „за“ 

3. Валентин Кюлхански     – „за“ 

4. Венера Аръчкова      – „за“ 

5. Вижданка Младенова     – „въздържала се“ 

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

8. Димитър Ангелов      – „за“ 

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

11. Иван Френкев      – не участва в гласуването 

12. Иван Гавазов      – отсъства 
13. Илия Томов       – извън залата 
14. Коста Начев       – отсъства 
15. Мария Семерджиева     – отсъства 
16. Милен Журналов      – не участва в гласуването 

17. Минчо Симов     – „за” 

18. Петър Мирчев      – „за“ 

19. Петър Янев       – отсъства 
20. Рабие Кьосева      – „за“ 

21. Радослава Вълчанова – Кисимова    – „за“ 

22. Салих Аршински      – не участва в гласуването 

23. Сийка Йочева      – „за“ 

24. Софка Иванова      – „за” 

25. Стефан Бадев      – „за“ 
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26. Стоян Иванов      – „за“ 

27. Тихомир Ризов      – „за“ 

28. Тодор Митов      – „за” 

29. Филип Топов      – „за“ 

 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Моля, обявете резултата. 
(Мариана Иванова: 18 „за“, без „против“ и 1 „въздържал се“.) 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: С 18 „за“ и 1 „въздържал се“, решението по точка 11 се приема. 
 

Общинският съвет след като се запозна с Докладната записка на Николай 

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

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

 

Р Е Ш И: 

 

 1. Приема справедлива пазарна стойност на поземлен имот  с идентификатор 

83274.501.857 с площ 137 кв.м. (сто тридесет и седем кв.м.), с начин на трайно 

ползване: ниско застрояване (до 10м), трайно предназначение на територията: 
урбанизирана, по кадастрална карта на с. Широка лъка, община Смолян, одобрена със 
Заповед РД-18-5/07.02.2011г. на ИД на АГКК, последно изменение от 25.03.2019г., 
образуващ УПИ V – 394, кв. 84 по плана на с. Широка лъка, при съседни поземлени 

имоти: поземлен имот с идентификатор 83274.501.392, поземлен имот с идентификатор 

83274.501.856, поземлен имот с идентификатор 83274.501.395, поземлен имот с 
идентификатор 83274.501.5008, поземлен имот с идентификатор 83274.501.393, 

съгласно скица №15-741320-08.07.2021г. от Служба по геодезия, картография и 

кадастър – Смолян, актуван с Акт за частна общинска собственост №1955/20.02.2019г., 
вписан в Служба по вписванията под Акт №189, том I, дело №80/2019, вх. 

№404/05.03.2019г., парт.№45258, 45260, като първоначална цена в публичния търг с 
тайно наддаване в размер на 5 460 лева (пет хиляди четиристотин и шестдесет  лева), 
без ДДС, в т.ч. имот – 1 850 (хиляда осемстотин и петдесет) лева, без ДДС и сграда – 3 

610 (три хиляди шестстотин и десет) лева. 
2. Възлага откриването на процедура за продажба чрез публичен търг с тайно 

наддаване на гореописания имот – частна общинска собственост. 
3. Упълномощава Кмета на Община Смолян да извърши всички необходими 

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

ПО ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 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. 

Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Преминаваме към точка 12, а именно сключване на 
предварителен договор по реда на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от Закона за устройство на 
територията, за част от поземлен имот по кадастралната карта на с. Смилян, общ. 

Смолян. Давам думата на г-н Мелемов. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Благодаря! Няма какво да добавя. 
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ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Колеги, имате думата за изказвания и разисквания по точка 12. 

Има ли желаещи, колеги? Не виждам. Който е съгласен да прекратим разискванията, 
моля да гласува. „Против“? „Въздържали се“? 

ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 18, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: 18 „за“, без „против“ и „въздържали се“. Прекратихме 
разискванията. Колеги, преминаваме към гласуване решението на точка 12.  

 

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

 

1. Ангел Безергянов      – „за“ 

2. Божидар Шуманов      – „за“ 

3. Валентин Кюлхански     – „за“ 

4. Венера Аръчкова      – „за“ 

5. Вижданка Младенова     – „въздържала се“ 

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

8. Димитър Ангелов      – „за“ 

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

11. Иван Френкев      – „за” 

12. Иван Гавазов      – отсъства 
13. Илия Томов       – извън залата 
14. Коста Начев       – отсъства 
15. Мария Семерджиева     – отсъства 
16. Милен Журналов      – „въздържал се“ 

17. Минчо Симов     – „за” 

18. Петър Мирчев      – „за“ 

19. Петър Янев       – отсъства 
20. Рабие Кьосева      – „за“ 

21. Радослава Вълчанова – Кисимова    – „за“ 

22. Салих Аршински      – „въздържал се“  

23. Сийка Йочева      – „за“ 

24. Софка Иванова      – „за” 

25. Стефан Бадев      – „за“ 

26. Стоян Иванов      – „за“ 

27. Тихомир Ризов      – „за“ 

28. Тодор Митов      – „за” 

29. Филип Топов      – „за“ 

 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Моля, обявете резултата. 
(Мариана Иванова: 19 „за“, без „против“ и 3 „въздържали се“.) 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: С 19 „за“ и 3 „въздържали се“, се приема решението по точка 
12. 

 

Общинският съвет след като се запозна с Докладната записка на Николай 

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

от Закона за местното самоуправление и местната администрация чл. 6, ал. 1 и ал. 3 от 
Закона за общинската собственост и чл. 5, ал. 2 и ал. 5 от Наредбата за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, чл. 8, ал. 9 и чл. 35, 
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ал. 4, т. 2 от Закона за общинската собственост и чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от Закона за 
устройство на територията, 
 

Р Е Ш И: 

1. Обявява от публична общинска собственост в частна общинска собственост, 
поради отпаднало предназначение – 356 кв.м. от поземлен имот с идентификатор 

67547.501.1614 целия с площ 1198 кв.м.,  трайно предназначение на територията: 
урбанизирана, с начин на трайно ползване: за второстепенна улица, при граници: 

67547.501.690, 67547.501.689, 67547.501.688 по кадастралната карта на с. Смилян, общ. 

Смолян, публична общинска собственост, съгласно приложените комбинирани скици . 

 

2. Допълва Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – 

общинска собственост за 2021 година приета с Решение № 395/22.12.2020 година на 
Общински съвет Смолян в Приложение № 5 – Разпоредителни сделки на основание чл. 

15, ал. 3 и ал. 5 от от Закона за устройство на територията, допълва 356 кв.м. от 
поземлен имот с идентификатор 67547.501.1614 целия с площ 1198 кв.м.,  трайно 

предназначение на територията: урбанизирана, с начин на трайно ползване: за 
второстепенна улица, при граници: 67547.501.690, 67547.501.689, 67547.501.688 по 

кадастралната карта на с. Смилян, общ. Смолян, публична общинска. 
 

3. Дава съгласие за сключване на предварителен договор с Юри  Живков по 

реда на чл. 15, ал. 3, и ал. 5 от Закона за устройства на територията. 
 

4. Упълномощава Кмета на Община Смолян да сключи предварителен договор 

Юри Живков за продажба на 356 кв.м. от поземлен имот с идентификатор 

67547.501.1614 целия с площ 1198 кв.м.,  трайно предназначение на територията: 
урбанизирана, с начин на трайно ползване: за второстепенна улица, при граници: 

67547.501.690, 67547.501.689, 67547.501.688 по кадастралната карта на с. Смилян, общ. 

Смолян, публична общинска на пазарна оценка от 3 916,00 (три хиляди деветстотин и 

шестнадесет) лева, без ДДС. 

 

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

плащане на цената, да сключи окончателен договор. 

 

 

ПО ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Продажба на Урегулиран 

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

Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Преминаваме към точка 13 от дневния ред, а именно продажба 
на урегулиран поземлен имот в кв.15 по плана на с. Турян, общ. Смолян. Давам думата 
на г-н Мелемов. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Благодаря! Няма какво да добавя и по тази точка. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА:  Колеги, имате думата за изказвания по точка 13. Има ли 

желаещи? Не виждам. Който е съгласен да прекратим разискванията, моля да гласува. 
„Против“? „Въздържали се“? 

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

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: С 19 „за“, без „против“ и „въздържали се“, прекратихме 
разискванията по точка 13. Колеги, преминаваме към гласуване решението на точка 13.  
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Поименно гласуване на проекта за решение по т. 13 от дневния ред: 

 

1. Ангел Безергянов      – „за“ 

2. Божидар Шуманов      – „за“ 

3. Валентин Кюлхански     – „за“ 

4. Венера Аръчкова      – „за“ 

5. Вижданка Младенова     – „въздържала се“ 

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

8. Димитър Ангелов      – „за“ 

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

11. Иван Френкев      – „за” 

12. Иван Гавазов      – отсъства 
13. Илия Томов       – „за“ 

14. Коста Начев       – отсъства 
15. Мария Семерджиева     – отсъства 
16. Милен Журналов      – „въздържал се“ 

17. Минчо Симов     – „за” 

18. Петър Мирчев      – „за“ 

19. Петър Янев       – отсъства 
20. Рабие Кьосева      – „за“ 

21. Радослава Вълчанова – Кисимова    – „за“ 

22. Салих Аршински      – не участва в гласуването  

23. Сийка Йочева      – „за“ 

24. Софка Иванова      – „за” 

25. Стефан Бадев      – „за“ 

26. Стоян Иванов      – „за“ 

27. Тихомир Ризов      – „за“ 

28. Тодор Митов      – „за” 

29. Филип Топов      – „за“ 

 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Моля, обявете резултата. 
(Мариана Иванова: 19 „за“, без „против“ и 2 „въздържали се“.) 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: С 19 „за“ и 2 „въздържали се“, без „против“, приехме решението 

по точка 13. 

 

                 Общинският съвет след като се запозна с Докладната записка на Николай 

Мелемов – Кмет на Община Смолян, на  основание чл. 8, ал. 9  и чл. 35, ал. 3 от Закона 
за общинската собственост във връзка с чл. 45 от Наредбата за реда за придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество  и чл. 21, ал.1, т. 8 и ал.2 и чл. 27, 

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

Р Е Ш И: 

 

1. Допълва Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – 

общинска собственост за 2021 година приета с решение № 395/22.12.2020 год. в 

Приложение № 2 – Разпоредителни сделки на основание 35, ал. 3 от Закона за 
общинската собственост, допълва Урегулиран поземлен имот ХVII-98 с площ от 894.00 

/осемстотин деветдесет и четири кв.м. / кв.м., при граници: улична регулация, УПИ 
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ХVIII, УПИ ХVI, УПИ ХХ IV в кв.15 по плана на с. Турян, общ. Смолян, актуван с Акт 
за частна общинска собственост № 2064/11.06.2021 год.,  

2.  Дава съгласие Община Смолян да продаде на Васил Вълчев и Цветелина 
Грозева, Урегулиран поземлен имот ХVII-98 с площ от 894.00 /осемстотин деветдесет и 

четири кв.м. / кв.м., при граници: улична регулация, УПИ ХVIII, УПИ ХVI, УПИ ХХ IV 

в кв.15 по плана на с. Турян, общ. Смолян, актуван с Акт за частна общинска 
собственост № 2064/11.06.2021 год,, на стойност  7152,00 (седем хиляди сто петдесет и 

два) лева без ДДС. 

 

3.  Упълномощава Кмета на Община Смолян да извърши необходимите 
действия по изпълнение на горното решение. 

 

ПО ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 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. 
Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Преминаваме към точка 14 от дневния ред, а именно 

освобождаване от дължимия наем на физически и юридически лица – наематели на 
общински обекти в училища и детски градини за периода от 1 юли до 15 септември. 

Давам думата на г-н Мелемов. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: В Община Смолян е получено заявление от наематели на 
общински търговски обекти в училищата и детските градини, за освобождаване на 
наемните вноски през летните неучебни месеци. Моля за вашето решение.  
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Благодаря, г-н Мелемов! Имате думата за изказвания. Да, г-н 

Аршински. 

САЛИХ АРШИНСКИ: Благодаря! Уважаема г-жо председател, уважаеми г-н кмете, 
уважаеми общински съветници! От направената справка, не малка част от тези колеги, 

които са поискали освобождаване от такси, участват по различни програми 

правителствени, които касаят намаляване на отрицателния ефект от Ковид 19, на първо 

място. На второ място, учебното време не е от 1.07, а от 01.08. От тази гледна точка 
моля за допълнение към това решение. Фирми или наематели, които са участвали по 

схеми и мерки за намаляване на последиците отрицателни от Ковид 19, не се 
освобождават. И на второ място. Освобождаването за останалите е от 01.08 до 15.09. 

Благодаря! 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Благодаря, г-н Аршински! Колеги, имате думата за изказвания. 

Има ли други, колеги? 

(Рабие Кьосева, от място: Като има, кажи ги кои са.) 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Желаете ли някой да се изкажете още? Да, г-жо Кьосева. 
РАБИЕ КЬОСЕВА: Аз искам да отправя реплика към г-н Аршински. След като казва, 
че има такива фирми, нека да ги назове, защото така оставаме някак си в неяснота 
какво е. И нека да си изясним схемата, която вие казвате, за да може да дадем 

правилното и информирано решение. Благодаря, г-жо Кьосева! 
САЛИХ АРШИНСКИ: Благодаря! Точно по тази причина не назовавам фирми и 

наематели. Казвам „Ако“ и тези, които са участвали, не се освобождават. 
(Рабие Кьосева, от място: Значи има.) 

САЛИХ АРШИНСКИ: Има, да. Но ние не можем да ги изброяваме в решението. 

Фирми и наематели, които са участвали по подобен тип мерки, не се освобождават. За 
останалите важи освобождаването. Това казах. 
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ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Благодаря, г-н Аршински! Колеги, има ли други желаещи? Не 
виждам. Който е съгласен да прекратим разискванията, моля да гласува. „Против“? 

„Въздържали се“? 

ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 21, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: С 21 „за“, без „против“ и „въздържали се“, прекратихме 
разискванията. Колеги, по предложението на г-н Аршински, в точка първа от 
решението да бъде променено вместо 1 юли 2021 – 1 август 2021 г. Който е „за“, моля 

да гласува. „Против“? „Въздържали се“? 

ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 5, „ПРОТИВ“ – 7, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 5. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Колеги, аз предлагам да прегласуваме. Който е съгласен да 
прегласуваме, моля да гласува. 
(Филип Топов, от място: Неговото предложение.) 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Да, да го прегласуваме наново, защото бройката не ни излиза. 
(От залата: Прегласуваме ли?)  

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Най-напред да прегласуваме. Който е „за“ прегласуване, моля 

да гласува. Колеги, който е „за“ в точка първа на решението неучебното време от 1 

август 2021 година до 15 септември 2021 година, моля да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 5, „ПРОТИВ“ – 9, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 9. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: С 5-ма „за“, 9 „против“ и 9 „въздържали се“, не се приема 
решението по точка първа от решението. Преминаваме към допълнението, което е. 
Фирми, които са наематели и са  ползвали различни видове схеми във връзка с Ковид 

19, като г-н Аршински, ще ви помоля да ни го дадете точно формулирано. 

САЛИХ АРШИНСКИ: Добре. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Който е „за“ да бъдат лишени от правото на намаляване на 
наемната цена, моля да гласува. В момента гласуваме да бъдат лишени фирмите от 
правото да ползват облекчението. Да не им е намален наема, а да си плащат наема. В 

крайна сметка, който е „за“ да си плащат фирмите наема, които са ползвали схеми по 

различните видове направления и във връзка с Ковид 19, моля да гласува. „Против“? 

„Въздържали се“? 

 

ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 6, „ПРОТИВ“ – 5, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 10. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Не се приема. С 6-ма „за“, 5-ма „против“ и 10 „въздържали се“, 

не се приема. Преминаваме към гласуване на цялото решение по точка 14 от дневния 
ред. 

 

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

 

1. Ангел Безергянов      – „за“ 

2. Божидар Шуманов      – „за“ 

3. Валентин Кюлхански     – „за“ 

4. Венера Аръчкова      – „за“ 

5. Вижданка Младенова     – „против“ 

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

8. Димитър Ангелов      – „за“ 

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

11. Иван Френкев      – „за” 

12. Иван Гавазов      – отсъства 
13. Илия Томов       – „за“ 
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14. Коста Начев       – отсъства 
15. Мария Семерджиева     – отсъства 
16. Милен Журналов      – „въздържал се“ 

17. Минчо Симов     – „за” 

18. Петър Мирчев      – „за“ 

19. Петър Янев       – отсъства 
20. Рабие Кьосева      – „за“ 

21. Радослава Вълчанова – Кисимова    – „за“ 

22. Салих Аршински      – „против“ 

23. Сийка Йочева      – „за“ 

24. Софка Иванова      – „за” 

25. Стефан Бадев      – „за“ 

26. Стоян Иванов      – „за“ 

27. Тихомир Ризов      – „за“ 

28. Тодор Митов      – „за” 

29. Филип Топов      – „за“ 

 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Моля, обявете резултата. 
(Мариана Иванова: 20 „за“, 2 „против“ и 1 „въздържал се“.) 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: С 20 „за“, 2 „против“ и 1 „въздържал се“, приехме решението по 

точка 14. 

 

                 Общинският съвет след като се запозна с Докладната записка на Николай 

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

5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,   

Р Е Ш И: 

 

1. Дава съгласие наемателите на търговски обекти и обекти за услуги в училища 
и детски градини да бъдат освободени от заплащане на наемни вноски за периода на 
неучебно време от 01.07.2021 г. до 15.09.2021 г.  

2.За освобождаване от наем задължените лица следва да попълнят и представят  
чрез директорите до кмета на Община Смолян декларация по образец, представляваща 
неразделна част от настоящото решение. 

 3.На предплатилите за съответния период, сумите да бъдат приспаднати от 
следващото им плащане. 

4.Възлага на кмета на общината или упълномощено от него лице  
осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и законосъобразно 

изпълнение на взетите решения. 

Приложение:  

Декларация по образец 

 

САЛИХ АРШИНСКИ: Обяснение на отрицателен вот. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Да, г-н Аршински, заповядайте! 
САЛИХ АРШИНСКИ: Благодаря! Уважаема г-жо председател, уважаеми г-н кмет и 

съветници! По този начин взето решението, създава условия за неравнопоставеност 
между наемателите, тъй като едни са се възползвали от мерките, за които говорим, 

други – не, а всички са освободени. На второ място, на другото заседание ще 
предоставя на вниманието на обществеността зависимости на общинските съветници с 
подобни наематели и защо днес са подкрепили такова решение. Благодаря! 
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ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Благодаря, г-н Аршински!  

 

ПО ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 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. 

Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Колеги, преминаваме към точка 15 от дневния ред, а именно 

възлагане предоставянето на услугата „Дневен център за подкрепа на лица с различни 

форми на деменция и техните семейства“ като услуга от общ икономически интерес, в 

рамките на проект „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. Давам думата на г-н Мелемов. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Дневният център има капацитет 40 лица от гр. Смолян. 

Намира се в кв. Невястата, ул. „Евридика“, част от сградата на бившия тубдиспансер. И 

услугите, които ще предлага са грижа, рехабилитация, терапия, занимания по интереси, 

дискусия по актуални теми, консултиране, информиране, подкрепа и т. н. Затова 
предлагам на вашето внимание решение, с което да делегирате права на кмета да 
възложи и организира услугата. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Колеги, по точка 15 от комисията, единствената комисия, която 

се състоя, беше поискано да бъде предоставен бюджета. Бюджетът ви е предоставен на 
всички. Становището на комисията е положително. Там е гласувано „за“ – 5, „против“ – 

0 и „въздържали се“ – 0, като се е изискало да бъде предоставен бюджета на проекта. 
Имате думата за изказвания. Да, г-н Журналов. Заповядайте! 
МИЛЕН ЖУРНАЛОВ: Уважаеми г-н кмете, уважаема г-жо Аръчкова, уважаеми 

колеги! Тази услуга, която иска Община Смолян да предостави е една много добра 
услуга, защото в последно време бих искал да кажа, че изключително много хора се 
обръщат и търсят начини как да си улеснят гледането на свои близки и родители, къде 
да ги оставят. Вие знаете каква е икономическата ситуация в община Смолян и хората в 

община Смолян са принудени да работят малко повече и някъде другаде да си изкарват 
своите работни заплати. Искам да попитам, г-н кмете или г-жо Аръчкова, до колкото 

разбирам от докладната, тази услуга ще бъде предоставяна 12 месеца. Какво ще се 
случи след това? 

(От залата: 15.) 

МИЛЕН ЖУРНАЛОВ: 15 ли? Да. 15. Какво ще се случи след това, защото ние знаем, че 
това е услуга, която няма как да се самофинансира? И фактически, когато свършат 
средствата, тя ще отпадне ли? Ще продължи ли? Защото това е една ценна придобивка. 
Искаме да знаем какво ще се случи. Освен това от разчета, който виждаме, допускаме, 
че няма да могат да стигат тези средства. Ще има ли дофинансиране от Община 
Смолян? И това искаме също да разберем, защото вероятно после ще се решава от къде 
ще се финансира. Благодаря! 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Благодаря, г-н Журналов! 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: И в двата случая ще трябва да има решение на Общински 

съвет. И за продължаване услугата и за дофинансиране. Така погледнато – да, за 15 

месеца е услугата безвъзмездно. След това вече Общинският съвет на Смолян ще реши 

дали да продължи. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Благодаря, г-н Мелемов. Други? Да, г-н Топов. 
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ФИЛИП ТОПОВ: Сега, аз ще направя леко отклонение от докладната записка. Ще 
задам и няколко въпроса. Първият въпрос, който съм го задавал многократно и в 

предишния Общински съвет и в момента го задавам. Какви са намеренията на 
Общинската администрация и на кмета в частност относно това недовършено крило, 

което тангентира, което дето се казва опира до този център? За бившия център 

тубдиспансер. Разбираме, че тази услуга ще бъде в това, което се реновира. Какво става 
и какво се случва с това, което е на строеж тухла? По-нататък. Има там от тухлената 
страна една яма, която е на ниво нулев цикъл излят бетон. Какво ще се прави аджеба и 

там? Наблюдавам, че срокът за възлагане, изпълнение и прочие, и прочие на този 

строеж, отдавна според мен е изтекъл. И сега по същество на тази докладна записка. 
Тука като вид услуга де факто те са много целеви. Да не повтарям, той и кметът го каза 
какво ще включва тука, различни видове грижи, но за информация на обществото, 

защото те не са чели докладната записка, тука ще влизат рехабилитация, терапия, 

занимания по интереси, родолюбие, плетене, готварство, консултиране. Включване на 
хора, полагащи грижи за лицата от целеви групи в домашна среда, здравна 
профилактика и прочие, и прочие. По отношение на въпроса, който зададе колегата 
Журналов, тука е посочено, че проектът е в размер на 400 хиляди лева. И е за срок 15 

месеца. Сега въпросите ми, които ще предопределят дали аз ще гласувам за приемане 
на това намерение. Първо, посочено е, че тази услуга ще бъде предоставена на 40 лица. 
И казва „за 40 лица“, а не „до 40 лица“ или повече от 40 лица. Как е определена тази 

бройка? Предполагам съобразно условията в самата програма, по която сме 
кандидатствали. Второ. Има ли информация, анализ преди да кандидатстваме за този 

вид многостранна услуга, колко са лицата потенциални ползватели на тази у слуга? 

Говорим колко са лицата, регистрирани, изпаднали в различна форма на деменция? 

Имаме ли такава императивна информация? Ако тези лица примерно са до 40 като 

бройка – супер, добре. Но ако са 70? Как ще подберем 40 от тях и другите няма ли да 
бъдат дискриминирани? Има нещо, което е леко смущаващо. Защото по отношение на 
грижите, които ще полагат рехабилитатори, хора, които ще правят съответните 
проучвания и ред други неща като вид дейност, тези хора колко ще бъдат на брой? 

Вярно, е че в заповедта вие сте посочили, че ще има правилник, вътрешен ред и прочие, 
и прочие. Тази услуга се възлага на една от дирекциите. Хората от дирекцията в 

Общината ли ще се осъществяват този курс по обучение за плетиво? Така ми дойде 
просто на акъла. Или ще се ангажират други хора, на които ще им се плаща? Защото 

тази услуга де факто е записано, че ще е безплатна. И още нещо, което лично мен леко 

ме смущава. Чисто юридически. В точка 3 на самата заповед сте записали – сключване 
на договор с ползватели на услугата и контрол върху изпълнение на задълженията за 
ползвателите. Значи едно лице, изпаднало в деменция, не е необходимо човек да е 
юрист, да знае, че не може да сключи договор? Сега тука моля да внесете малко яснота 
в самата заповед. Да се допълни тази точка. Сключване на договори с лица, които биха 
могли да разбират за какво иде реч или за семействата им. И още нещичко. Добри 

намерения, но реално как ще бъдат осъществявани? Тука говорим за полудневно, за 
целодневно. Примерно лицето „Х“ от кв. Невястата сутринта ще отива да го взема 
специализиран автомобил, ще го закара в този център и отново ще се връща при 

семейството или ще има и пролежаване в този център? Самия персонал… 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Дневен център. 

ФИЛИП ТОПОВ: Значи, обяснете ги тези подробности, ако обичате, защото е важна 
тази услуга. Но да не изпадаме наистина в положение на дискриминация, по отношение 
на хора, които действително имат нужда, които не са обхванати. И самият персонал, 

който ще бъде ангажиран като бройка. Дали тези 400 хиляди ще ни стигнат за 15 

месеца, примерно за заплата за 50 човека? Дайте малко повечко информация, ако може. 
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НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: За да бъдем най-изчерпателни, предлагам на г-н Захариев да 
му дадем думата. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Заповядайте, г-н Захариев! 

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

уважаеми общински съветници, г-н Мелемов! Дано да не пропусна нещо, защото доста 
въпроси се зададоха, но ще се опитам хронологично. Първо, услугата се финансира 
като такава по оперативна програма, виждате. А центърът беше изграден също по 

оперативна програма друга „Региони в растеж“. 12 месеца ще се предоставя, 15 месеца 
е целия проект. Ще започнем от октомври месец, така че 12 месеца ще се финансира по 

проект и след това Общината разбира се със санкция на Общински съвет ще 
кандидатства, за да премине в държавно делегирана дейност. Така бяха и други 

социални услуги. Започва пилотно по проект и след това минават в делегирана дейност 
на държавата. Всички се надяваме да съществува дълги години центъра и да има 
финансиране и след 01.10.2022 година. На следващо място. Комплексът на бившия 
тубдиспансер е отреден за център или комплекс за социални услуги. Там предвиждаме 
още няколко услуги, които се чакат да бъдат разкрити от държавата. А по отношение на 
строежа в съседство, за което г-н Топов пита, там се изграждат социални жилища, 
което е по съвсем отделен проект, по „Региони в растеж“. За съжаление имаше доста 
промени в проекта с основно с промени във фондирането. Наложи се промяна на 
проектирането по чл. 154 от ЗУТ и ред други технически проблеми, като се надяваме в 

най-кратък срок строежът да продължи. Той е спрян. Сроковете не текат и най-

вероятно ще се стигне и до удължаване на договора между Община Смолян и 

Оперативна програма „Региони в растеж“. Вече сме водили такива разговори. Защо 40? 

Имайте предвид, че социалните услуги са строго регламентирани от държавата и при 

един анализ тази бройка беше одобрена от държавата на Община Смолян. В разговори, 

които сме имали със Социално подпомагане, трябва да знаем, че през тях ще минава и 

подбора. Има и методики. За съжаление, г-н Топов, много често се случва така, че 
имаме определена бройка асистенти да кажем лични, а по-голям брой нуждаещи. В 

този случай обаче информацията, която ни бяха дали, че желаещи такива хора са под 

40. Това беше може би преди година и 6 месеца, защото все пак е доброволно. И да, 
договор ще трябва да се сключи с лицето или пък ако то е недееспособно, с някой от 
семейството. Карат го сутринта в центъра, прекарва деня и в 17 часа го вземат. Ще има 
възможност и за транспортиране на трудно подвижни хора с автомобил, ще има 
възможност и за предоставяне на грижи в дома. Още повече, че ще имаме грижи 

почасови. Тоест някъде ще има психолог, който ще отиде да кажем веднъж в седмицата 
в дома да разговаря. Другаде ще има хора, които са постоянно в дневния център. 

Някъде пък само няколко часа ще се предоставя рехабилитатор, виждате. Аз съм 

учуден, може би не е било достатъчно добре представено. Персоналът е разписан.  

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Не ни е предоставена разбивката. Разбивката ни е дадена с 
общите суми.  

МАРИН ЗАХАРИЕВ: 16 бройки на този етап, като една част са на 2 и на 4 часа, 
почасово. Ще има ръководител, г-н Топов. Няма дирекцията да го осъществява. Един 

тип институция, каквито имаме доста – ЦНСТ, домове, ръководител, трудотерапевти, 

медицински сестри. Имаме ги, просто може би пропуск, че не е предоставено. Те ще 
осъществяват дейността. И връщам се малко на бройката 40. Това е тип делегиран 

бюджет. По 10 хиляди на човек, 400 хиляди. Максимално сме участвали по проекта. 
Предоставена ни е помощта вече безвъзмездната, сега искаме вече кметът просто да 
организира услугата. Не е могло да бъдат повече парите и повече хората на този етап. 

Още повече, че пък трябва и от времето да го изпълняваме. Надяваме се, че държавата 
реалистично е оценила нуждите на Община Смолян.  
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(Филип Топов, от място: С преспиване?) 

МАРИН ЗАХАРИЕВ: Не, дневен център. Няма да има преспиване. Ще се вземат в края 

на деня. Такъв беше подобен и проектът с ЦНСТ-то. Една година беше по проект, след 

това мина на държавна делегирана дейност. Надяваме се същото да се случи и тука. 
(Филип Топов, от място: Това, където е съседното на тухли. Бихте ли дали 

информация какво се случва с него?) 

МАРИН ЗАХАРИЕВ: Съседното помещение е предвидено за друг вид социални 

услуги. Аз се извинявам, че г-н Николов не е тук. Други услуги социални, които 

предстоят да бъдат разкрити от държавата. Тази услуга също я нямаше. Сега се 
разкрива. Така че е предвидено за социални услуги. Не мога да ви кажа точно какво ще 
е, но още две услуги се предвиждаха там, които предстои държавата да разкрие и да ги 

поместим там. 

(Филип Топов, от място: Извинявай, че си коментираме така. Ще се измазва ли това? 

Ще се слага ли дограма? Защото пораснаха тополи на покрива, да ви кажа.) 

МАРИН ЗАХАРИЕВ: Доста сгради има, които са с храсти и тополи. За съжаление, 
сградният фонд на Общината е голям и по-голямото съжаление, че не за всички има 
финансиране. Виждате, че където имаме възможност изграждаме, но имаме особено и 

по селата доста сгради. Ако вие имате конкретно предложение и инвеститор или 

държавно делегирана дейност, Общинският съвет и надявам се Общината ще го 

приеме. На този етап чакаме разкриване от държавата. 
(Филип Топов, от място: Това не беше ли предвидено, пак се извинявам, г-жо 

председател, но да не губим време, беше предвидено на времето за онкологичен. 

Имаше едно оборудване. Къде отиде това оборудване?) 

МАРИН ЗАХАРИЕВ: С разрешението на г-жа председателя, така че влизаме в диалог, 
точно така беше. По един българо-гръцки план „Хиперг“ е било предоставено, защото е 
преди 2011-та, представено оборудване, което залежава в мазето на Общината от 
порядъка на 7-8, до 10 години. Ние написахме няколко писма. Оказа се, че няма да 
продължи този проект. Оборудването беше предоставено с решение на Общински съвет 
на Многопрофилната болница „Братан Шукеров“. И на този етап там онкоцентър няма 
нито финансиране, нито идея, нито възможност да се изгради. 

(Филип Топов, от място: Благодаря! Ще гласувам.) 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Благодаря, г-н Захариев! 

МИЛЕН ЖУРНАЛОВ: Само искам да попитам. Благодаря, г-жо Аръчкова! Разходи за 
наем на транспортно средство. Тъй като не е обяснено, пък и нямахме комисии и не 
можа да се изясни темата. Какво ще рече? Някакво специализирано транспортно 

средство ли? За какво ще се използва това? Да разясните. 
МАРИН ЗАХАРИЕВ: По схемата и за наше учудване, както и в други схеми със 
специфични правила, не е допустимо закупуването на транспортно средство. Затова 
сме заложили разходи за наемане на такова. Ако има хора, които са лежащо болни, 

инвалиди. Ще бъде специализирано средство. Ще се наемат средства транспортни за 
нуждите на центъра и на бюджета, както казах, вече ще бъде в ръцете и на управителя, 

който ще бъде, на директора, може да варират, но на този етап това е предвидено, че ще 
има хора, които ще ползват такива средства специализирани и общината не може да 
закупи, а трябва да наеме.  
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Благодаря, г-н Захариев! Да, г-жо Кьосева. Г-н Френкев след 

това. 
РАБИЕ КЬОСЕВА: Уважаема г-жо председател, уважаеми г-н кмет, уважаеми колеги! 

Проектът наистина има своите цели, които трябва да се осъществят и е хубаво, че това 
се случва. И се радвам, че политическа партия ГЕРБ след като закри тубдиспансера, в 

момента прави нещо хубаво там. Ние ще го подкрепим с две ръце, тъй като това беше 
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много голяма загуба преди години. Няма да се връщаме назад. Сега смятам, че 
„Българската социалистическа партия“, ние ще подкрепим този проект, тъй като има 
нужда от това нещо. Хората, които в Смолян имат нужда от тези услуги. Поради тази 

причина смятам, че ние ще дадем нашата подкрепа. Благодаря! 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Благодаря, г-жо Кьосева. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Г-жо Кьосева, изборите минаха все пак. Няма нужда. 
Тубдиспансерът като няма един лекар, кой да го е закрил? Знаете, че няма един 

пулмолог в Смолянска област. 
РАБИЕ КЬОСЕВА: Имаше едно време. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Имало ли е? И какво е виновна, че ги няма? 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Г-н Френкев, заповядайте! 
ИВАН ФРЕНКЕВ: Странно е, как успяхме по един и същи начин да мислим. Аз щях да 
кажа точно това, че ние заменихме един тубдиспансер за един център, който така или 

иначе поздравявам ви за намерението да го откриете, но все пак там имаше действащ 

тубдиспансер, който вие и вашата партия закрихте. Нека да не влизаме в режим на 
диалог. Всеки човек, който има достъп до интернет, може да проследи дискусията, да 
види какво се случи, по кое време, защо, как и кога беше закрито. Просто го 

отбелязваме. Отбелязваме и фактът, че по-нататък е имало такава апаратура, която 7-8 

години е залежавала, което е още нещо допълнително. Показва вашето отношение към 

здравето, но тука има нещо друго, което аз исках да попитам. Имам две молби 

всъщност. Първата молба е, на предишното заседание го коментирахме това нещо, 

когато качвате материали допълнителни, качвайте ги на облака, за да може всички 

материали да бъдат на едно място и да не се налага да търсим тук и там какво се случва 
и какво е дадено. Второто нещо. Давайте ни, ако обичате, пълни справки, за да не се 
налага да водим тези разговори и да изясняваме въпросите в зала. Да си спестяваме 
време. Сега тука малко просто като въпрос, ако може да ми обясните. Този кетъринг, 
това храната, която пациентите и хората, които ще ползват тези услуги ли ще бъде или 

нещо друго? 

МАРИН ЗАХАРИЕВ: Хората ще бъдат целодневно там. До колкото знам, се предвижда 
лека закуска, обяд и следобедна закуска, за хората разбира се. 
ИВАН ФРЕНКЕВ: Ще бъде по изработено меню. Мисълта ми е, този кетъринг кой ще 
го изпълнява? Защото предполагам, трябва да има диетолог, да има определени 

изисквания. 

МАРИН ЗАХАРИЕВ: Там няма условия за ситуиране на кухня, защото знаете, че това е 
доста сериозно изискване. Ще бъде доставяна от външен изпълнител.  

ИВАН ФРЕНКЕВ: И тази сума, която сте посочили в бюджета е на базата прогнозно 

колко ще бъде. 
МАРИН ЗАХАРИЕВ: На този етап мисля, че около 4 лева на ден. Не е голяма сумата, 
но пак ви казвам, че в различните пера от бюджета може да се прехвърлят. Това е било 

прогноза, когато сме подавали проекта. 
ИВАН ФРЕНКЕВ: Добре. А може ли да получим също така и една справка на тези 

специалисти, които ще участват? Това, което трябваше да получим всъщност. За да 
видим този бюджет къде отива. Ние сега ще го гласуваме това решение, ще се гласува, 
все пак да получим тази информация, за да може последващ контрол да правим. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Тази справка, която е предоставена, поименното. Като тип 

щатна и т. н. 

МАРИН ЗАХАРИЕВ: Аз мисля, че ви е дадена. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Не, не. Даден ни е бюджет с обобщените данни. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: То имена няма там, но какви длъжности има. Нали има 
справка какви длъжности ще има? Имена не може да има, защото още няма конкурси. 
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ИВАН ФРЕНКЕВ: Това е, което ни е предоставено. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Ще бъдат обявени конкурсите. 
ИВАН ФРЕНКЕВ: Разбирам, но защото имаме тука така история на въпроси, които не 
са получили отговор и поради тази причина искам все пак да получаваме отговори. 

МАРИН ЗАХАРИЕВ: Ако имате няколко минутки, лицата, които ще бъдат 
предвидени… 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Длъжностите. 
МАРИН ЗАХАРИЕВ: Длъжностите, да. Ще ви ги дадем, добре. 
ИВАН ФРЕНКЕВ: Може да ги изпратите на имейлите. Не е необходимо сега тука да ги 

четете. Просто да ги имаме като информация. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Само една реплика, г-н Френкев. Едно лечебно заведение не 
го прави сградата, а го прави медицинския персонал. Така че тубдиспансера се 
замозакри, защото нямаше един лекар. 

ИВАН ФРЕНКЕВ: Сигурен ли сте в това, което казвате? 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Да. Да, абсолютно. 

ИВАН ФРЕНКЕВ: Мисля, че все пак трябва да преосмислите становището си, защото 

точно тогава имаше и точно тогава хора, които бяха близки до мен, бяха спасени от 
този тубдиспансер. И това е един от основните грехове тук на вас, на депутатката от 
политическа партия ГЕРБ, лекар между впрочем, която успя да закрие лечебното 

заведение, което в тази ситуация, в която се намира в момента държавата и света, 
можеше да бъде безценна и да спаси животи. Но в края на краищата това показва 
приоритета на вашето управление. Благодаря! 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Благодаря, г-н Френкев! Г-н Аршински. 

САЛИХ АРШИНСКИ: Аз първо искам да предложа да прекратим разискванията, само 

че преди да го кажа…, защото времето напредва. Сега не знам коя година се затвори 

тубдиспансера, ама … 

(Рабие Кьосева, от място: Не мога да ви кажа…) 

(Мариана Цекова: Ликвидаторът е тука.) 

САЛИХ АРШИНСКИ: Не, не ми трябва. Няма проблем. Съветниците знаят, ама за 
хората, дето гледат, тубдиспансера се затвори, защото едни хора близки до г-жа 
Дариткова искаха да вземат сградата и да правят бизнес. Това е истината. И целият град 

го знае. И след като не стана този бизнес, почнахме да правим едни онкоцентрове, дето 

на всички им беше ясно, че няма да стане. Сега този проект. По принцип идеята е 
добра, обаче всички разбирате, че това е грубо казано, на човек, дето са му останали 

два дена да живее, му пломбираме зъбите. Както и да е. Идеята е добра. Благодаря! 

Предлагам да прекратим разискванията. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Благодаря, г-н Аршински! Колеги, предлагам да прекратим 

разискванията. Който е „за“, моля да гласува. „Против“? „Въздържали се“? 

ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 21, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: С 21 „за“, без „против“ и „въздържали се“, прекратихме 
разискванията. Колеги, преминаваме към гласуване решението на точка 15 от дневния 

ред. Който е „за“, моля да гласува. „Против“? „Въздържали се“? 

ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 23, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 

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

по точка 15.  

 

Общинският съвет след като се запозна с Докладната записка на Николай 

Мелемов – Кмет на Община Смолян, на  основание чл. 21, ал. 1, т.23 и чл. 27, ал.3 от 
Закона за местното самоуправление и местната администрация и в съответствие с 
Решението на Европейската комисия /ЕК/ за УОИИ от 20.12.2011 година,    
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Р Е Ш И: 

 

1. Възлага на Кмета на Община Смолян да извърши всички необходими правни 

действия за възлагане на услугата от общ икономически интерес  „Дневен център за 
подкрепа на лица с различни форми на деменция и техните семейства“, в изпълнение 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 ОП 

„Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 на Дирекция „Стратегическо планиране, 
иновации, проекти и туризъм“, в съответствие с изискванията на Решението на ЕК от 
20 декември 2011г. за УОИИ и указанията на Оперативна програма „Развитие на 
човешките ресурси“.  

 

2. Услугата „Дневен център за подкрепа на лица с различни форми на деменция 
и техните семейства“, като услуга от общ икономически интерес (УОИИ) да се 
предоставя безвъзмездно на потребителите за срок от 12 месеца на територията на 
община Смолян, 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“. 

Приложение: Примерен Акт за възлагане 
 

ПО ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 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“. 

Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Преминаваме към точка 16 от дневния ред, а именно 

утвърждаване на Методика за предоставяне на интегрирани здравно-социални услуги 

„Патронажна грижа”, в рамките на проект „Патронажна грижа + в община Смолян“, по 

за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура „Патронажна грижа 
+“, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. Давам думата на г-н 

Мелемов. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Благодаря, г-жо Аръчкова! Няма какво да добавя.  

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Колеги, имате думата за изказвания. Не виждам. Който е 
съгласен да прекратим разискванията, моля да гласува. „Против“? „Въздържали се“?  

ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 21, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: С 21 „за“, без „против“ и „въздържали се“, прекратихме 
разискванията. Колеги, преминаваме към гласуване решението на точка 16. Който е 
„за“ приемане на решението, моля да гласува. „Против“? „Въздържали се“? 

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

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

по точка 16. 

 

Общинският съвет след като се запозна с Докладната записка на Николай 

Мелемов – Кмет на община Смолян, на  основание чл. 21, ал. 1, т.23 и чл. 27, ал.3 от 
Закона за местното самоуправление и местната администрация,    

 

Р Е Ш И: 
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1. 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“ 

 

   Приложение: 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“. 

  

ПО СЕДЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 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. 

Докладва: Николай Мелемов – Кмет на община Смолян 

 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Преминаваме към точка 17 от дневния ред. Одобряване на 
споразумение за партньорство във връзка с изпълнение на проект „Въвеждане на 
общински схеми за разделно събиране и рециклиране на отпадъци на територията на 
Община Смолян и Община Баните“. Давам думата на г-н Мелемов. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Няма какво да добавя. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Колеги, имате думата за изказвания. Има ли желаещи? Да, г-н 

Аршински. 

САЛИХ АРШИНСКИ: Благодаря! В проекта, който ни е предоставен за договор между 

Община Смолян и Община Баните и бенефициента, са разписани различните условия 
на договора. Там пише, че всяка община или бенефициента съобразно Закона за 
обществените поръчки в неговата страна обявява и играе обществени поръчки. Нали 

правилно съм разбрал? 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Да. 
САЛИХ АРШИНСКИ: Това означава ли, че ако такова споразумение бъде сключено, 

Община Смолян ще обяви обществена поръчка за изпълнител по тези цели на проекта? 

В смисъл Община Смолян ли ще изпълнява проекта или ще обяви поръчка? 

МАРИН ЗАХАРИЕВ: В проекта дейностите са разписани по отделно за всеки партньор, 

така че дейностите, които ще бъдат в Баните, ще си ги възложи Община Баните, тези, 

които ще бъдат в Смолян – Смолян. 

САЛИХ АРШИНСКИ: Аз питам за Смолян. 

МАРИН ЗАХАРИЕВ: Да, за Смолян ние ще си ги възложим. 

САЛИХ АРШИНСКИ: Тоест ние ще играем поръчка и да изберем фирма да управлява 
тези дейности. Правилно ли разбирам? 

МАРИН ЗАХАРИЕВ: Те са отделни дейности. За всяка дейност ще има отделен 

изпълнител. 

САЛИХ АРШИНСКИ: О`кей! Това питам. 
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МАРИН ЗАХАРИЕВ: Компостери ще си доставим, какво беше тука още, съдове за 
строителни отпадъци. Да, точно така. Всеки бенефициент съобразно бюджета ще си 

възложи дейностите. 
САЛИХ АРШИНСКИ: Благодаря! Аз от една страна съм оптимистично настроен на 
фона на така наречената „зелена сделка“, която е в приоритетите на Европейския съюз, 
че Община Смолян предлага подобни дейности. От втора страна, от втора гледна точка 
тези фирми, които оперират на Община Смолян са така нареченото „разделно 

събиране“ и които не правят никакво разделно събиране, може да го видите в целия 

град, от друга страна оня октопод „Титан“, който тежи не само на Община Смолян, съм 

раздвоен и пак съм готов да се обзаложа, че тия фирми, които в момента правят 
разделното събиране, ще спечелят тази част от обществената поръчка, която касае 
разделното събиране, а пък „Титан“ и те ще влезнат под някаква форма. Знам, че е 
друго. Те имат достатъчно фирми с различни дейности да участват. Те по принцип не 
събират само боклука, а примерно и асфалтират. Те правят всичко. 

МАРИН ЗАХАРИЕВ: Тука става въпрос по-скоро за пилотни дейности в сгради, в 

домакинства.  
САЛИХ АРШИНСКИ: Някой ще доставя това оборудване. 
МАРИН ЗАХАРИЕВ: Да, разбира се!  
САЛИХ АРШИНСКИ: И ще трябва да го извозва някъде. Събраният разделен отпадък 

ще трябва да се извозва някъде. 
МАРИН ЗАХАРИЕВ: Той ще бъде предоставен в съдовете, които са големите или 

директно… Те ще бъдат малки съдове в сградите. 
САЛИХ АРШИНСКИ: Те някъде ще бъдат закарани, нали? 

МАРИН ЗАХАРИЕВ: Разбира се.  
САЛИХ АРШИНСКИ: Къде? 

(Мариана Цекова, от място: На площадките.) 

МАРИН ЗАХАРИЕВ: На площадките за оползотворяване. 
САЛИХ АРШИНСКИ: Кой ги управлява тези площадки към момента? 

МАРИН ЗАХАРИЕВ: Надяваме се, че никъде няма, защото хората ще си направят 
компостери. 

САЛИХ АРШИНСКИ: Да. Кой ги управлява към момента площадките? 

МАРИН ЗАХАРИЕВ: Фирмите, които имат разрешение за оползотворяване на 
отпадъците. 
САЛИХ АРШИНСКИ: Благодаря! Нямам повече въпроси. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Г-н Аршински, ние се стараем, където има 100 %-ово 

финансиране, да участваме. Така че това е идеята. Тука няма финансов ангажимент. 
САЛИХ АРШИНСКИ: Г-н Мелемов, аз ви поздравих за доброто намерение да правим 

нещо по така наречената „зелена сделка“ за опазване на околната среда. Само че за 
съжаление, често както казват, как беше поговорката, „Пътят към Ада е осеян с рози“. 

Благодаря! 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Благодаря, г-н Аршински! 

МАРИН ЗАХАРИЕВ: Само да използвам момента да кажа, че това е пилотна схема. 
Днес имаме информация, че още един такъв проект за справяне с климатичните 
промени, с малко по-различни дейности е одобрен на Община Смолян – ОПОС, 

Норвежка програма. Скоро ще ви информираме и за тези дейности. Така че имаме един 

успех. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Благодаря, г-н Захариев! Колеги, други? Да, г-н Топов. 

ФИЛИП ТОПОВ: Значи съвсем кратка вметка. Ако щете го приемете и като лека шега. 
Къде ще се рециклират тези отпадъци? Ако може да отговорите. Взех отношение по-

скоро по друго. Защото тука говорим и за опазване на околната среда. И поех 



Протокол № 25/29.07.2021 г.  

  

39 

 

ангажимент, във фейсбука беше ми поръчано от г-жа Иванова и от други така граждани 

на Общината, да предложа на г-н Мелемов в тази горещина и тези разкопани и 

прашасали улици да помолите фирмата, която обслужва чистотата, да минава с една 
водоноска през деня и да полива тези разкопки. Да намалим запрашаванията. И понеже 
наистина го обещах това да помоля, затова го правя. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Добре. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Благодаря, г-н Топов! Колеги, други желаещи? Не виждам. 

Който е съгласен да прекратим разискванията, моля да гласува. „Против“? 

„Въздържали се“? 

ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 18, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: С 18 „за“, без „против“ и „въздържали се“, прекратихме 
разискванията. Колеги, поименно гласуване. 
 

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

 

1. Ангел Безергянов      – „за“ 

2. Божидар Шуманов      – „за“ 

3. Валентин Кюлхански     – „за“ 

4. Венера Аръчкова      – „за“ 

5. Вижданка Младенова     – „против“ 

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

8. Димитър Ангелов      – „за“ 

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

11. Иван Френкев      – „за” 

12. Иван Гавазов      – отсъства 
13. Илия Томов       – „за“ 

14. Коста Начев       – отсъства 
15. Мария Семерджиева     – отсъства 
16. Милен Журналов      – „против“ 

17. Минчо Симов     – „за” 

18. Петър Мирчев      – „за“ 

19. Петър Янев       – отсъства 
20. Рабие Кьосева      – „за“ 

21. Радослава Вълчанова – Кисимова    – „за“ 

22. Салих Аршински      – „въздържал се“ 

23. Сийка Йочева      – „за“ 

24. Софка Иванова      – „за” 

25. Стефан Бадев      – „за“ 

26. Стоян Иванов      – „за“ 

27. Тихомир Ризов      – „за“ 

28. Тодор Митов      – „за” 

29. Филип Топов      – „за“ 

 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Моля, обявете резултата. 
(Мариана Иванова: 21 „за“, 1 „против“ и 1 „въздържал се“) 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: С 21 „за“, 1 „против“ и 1 „въздържал се“, приехме решението по 

точка 17. 
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САЛИХ АРШИНСКИ: Г-жо Аръчкова, не оспорвам гласуването. Само ще помоля 
колежките да броят, защото колегите до мен двамата гласуваха „против“, аз чувам 

един… Не го оспорвам. 

(Анелия Кехайова: 20 „за“, 2 „против“, 1 „въздържал се“.) 

(Мариана Иванова: 20 „за“, 2 „против“, 1 „въздържал се“.) 

САЛИХ АРШИНСКИ: Така е о`кей! 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: 20 „за“, 2 „против“ и 1 „въздържал се“. 

(Мариана Иванова: Да.) 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Приехме решението по точка 17 от дневния ред. Благодаря, г-н 

Аршински! 

 

 Общинският съвет след като се запозна с Докладната записка на Николай 

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

и ал.5, и чл. 61, ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,     

 

Р Е Ш И: 

 

1. Одобрява споразумение за партньорство между Община Смолян, Община 
Баните и Община Кристиансанд, Норвегия, за 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. 

 

ПО ОСЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 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. 

Докладва: Николай Мелемов – Кмет на община Смолян 

 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Преминаваме към точка 18 от дневния ред, а именно 

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“. Давам думата на г-н Мелемов. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Благодаря! Няма какво да добавя. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Колеги, имате думата по точка 18 от дневния ред. Има ли 

желаещи, колеги? Не виждам. Г-н Френкев, вие? Искате ли думата или не? 

(Иван Френкев, от място: Не.) 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Добре. Който е съгласен да прекратим разискванията, моля да 
гласува. „Против“? „Въздържали се“? 

ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 20, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: С 20 „за“, без „против“ и „въздържали се“, прекратихме 
разискванията. Поименно гласуване. 
 

Поименно гласуване на проекта за решение по т. 18 от дневния ред: 
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1. Ангел Безергянов      – „за“ 

2. Божидар Шуманов      – извън залата 
3. Валентин Кюлхански     – „за“ 

4. Венера Аръчкова      – „за“ 

5. Вижданка Младенова     – „за“ 

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

8. Димитър Ангелов      – „за“ 

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

11. Иван Френкев      – „за” 

12. Иван Гавазов      – отсъства 
13. Илия Томов       – „за“ 

14. Коста Начев       – отсъства 
15. Мария Семерджиева     – отсъства 
16. Милен Журналов      – „въздържал се“ 

17. Минчо Симов     – „за” 

18. Петър Мирчев      – „за“ 

19. Петър Янев       – отсъства 
20. Рабие Кьосева      – „за“ 

21. Радослава Вълчанова – Кисимова    – „за“ 

22. Салих Аршински      – не гласува  
23. Сийка Йочева      – „за“ 

24. Софка Иванова      – „за” 

25. Стефан Бадев      – „за“ 

26. Стоян Иванов      – „за“ 

27. Тихомир Ризов      – „за“ 

28. Тодор Митов      – „за” 

29. Филип Топов      – „за“ 

 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Моля, обявете резултата. 
(Мариана Иванова: 20 „за“, без „против“, 1 „въздържал се“.) 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: 20 „за“, без „против“, 1 „въздържал се“, приехме решението по 

точка 18. 

 

Общинският съвет след като се запозна с Докладната записка на Николай 

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

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

 

Р Е Ш И: 

 

1. Дава съгласие Община Смолян да кандидатства с проектно предложение 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.  
2. Възлага на Кмета на Община Смолян да организира подготовката на проектно 

предложение, включително комуникация с потенциални партньори и подписване на 
писмо за партньорско намерение.   
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3. Община Смолян се задължава да не променя собствеността и предназначението 

на придобитото оборудване/актив за период от поне 5 (пет) години след одобрение на 
финалния отчет по проекта и в рамките на този период то да се използва за целите на 
проекта.  

4. Община Смолян се задължава да застрахова придобитото оборудване/актив 

срещу обичайните застрахователни рискове (като кражба, пожар и др.) както по време 
на изпълнението на проекта, така и за период от поне 5 години след одобрение на 
финалния отчет по проекта. 

5. Община Смолян се задължава да осигури достатъчен ресурс за поддръжка на 
придобитото оборудване/актив за период от поне 5 години след одобрение на финалния 
доклад по проекта. 
 

ПО ДЕВЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 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“. 

Докладва: Николай Мелемов – Кмет на община Смолян 

 

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

кандидатстване на Община Смолян по процедура „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“. Давам думата на г-н Мелемов. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Както казах преди малко, когато има възможност да 
кандидатстваме, особено за проекти, при които има 100 %-ов грант, ние се 
възползваме. Сигурен съм, че тука ще има достатъчно силна конкуренция от много 

други общини, но все пак, за да се пробваме, трябва вашето разрешение да изготвим 

проекти и да кандидатстваме. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Колеги, имате думата за изказвания. Да, г-н Аршински, 

заповядайте! 
САЛИХ АРШИНСКИ: Благодаря! Идеята за използването на геотермалните води е 
прекрасна. И поне в няколко общини има направени такива сондажи и изкарани води. 

Имам само един въпрос. За да участваме по този грант, дори да е безвъзмезден, тоест 
парите да ни ги дават безвъзмездно, това не означава, че трябва да гледаме с лека ръка 
на тях. Имам въпрос. Къде на територията по предварителни проучвания на Община 
Смолян потенциално би имало възможност за изваждане на геотермална вода? 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: То по-скоро не стоят точно така нещата. Тоест не става въпрос 
за сондаж. Въпросът е с термопомпа да се отоплява сграда. Ако вие ни разрешите да 
правим такъв проект, ние естествено ще се консултираме преди да се почне 
проектирането коя сграда е най-удобна. Дали ще е залата, басейна, детска градина… 

САЛИХ АРШИНСКИ: Идеята е прекрасна, защото в проекта пише сондаж. Затова 
попитах. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Но няма да търсим топла вода. Просто с термопомпа се 
отоплява. 
САЛИХ АРШИНСКИ: Благодаря! 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Благодаря, г-н Аршински! Г-н Мелемов, благодаря и на вас! 
Колеги, други? Не виждам. Който е съгласен да прекратим разискванията, моля да 
гласува. „Против“? „Въздържали се“? 
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ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 21, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: С 21 „за“, без „против“ и „въздържали се“, прекратихме 
разискванията. Колеги, поименно гласуване. 
 

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

 

1. Ангел Безергянов      – „за“ 

2. Божидар Шуманов      – извън залата 
3. Валентин Кюлхански     – „за“ 

4. Венера Аръчкова      – „за“ 

5. Вижданка Младенова     – „за“ 

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

8. Димитър Ангелов      – „за“ 

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

11. Иван Френкев      – „за” 

12. Иван Гавазов      – отсъства 
13. Илия Томов       – „за“ 

14. Коста Начев       – отсъства 
15. Мария Семерджиева     – отсъства 
16. Милен Журналов      – „за“ 

17. Минчо Симов     – „за” 

18. Петър Мирчев      – „за“ 

19. Петър Янев       – отсъства 
20. Рабие Кьосева      – „за“ 

21. Радослава Вълчанова – Кисимова    – „за“ 

22. Салих Аршински      – „за“ 

23. Сийка Йочева      – „за“ 

24. Софка Иванова      – „за” 

25. Стефан Бадев      – „за“ 

26. Стоян Иванов      – „за“ 

27. Тихомир Ризов      – „за“ 

28. Тодор Митов      – „за” 

29. Филип Топов      – „за“ 

 

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

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

по точка 19. 

 

Общинският съвет след като се запозна с Докладната записка на Николай 

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

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

 

Р Е Ш И: 

 

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

Процедура „Използване на геотермална енергия за отопление или за отопление и 

охлаждане в сгради държавна или общинска собственост“ по Програма "Възобновяема 
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енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност" (ВЕЕЕЕС), финансирана по 

Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г. 
2. Възлага на Кмета на Община Смолян да организира подготовката на проектно 

предложение, включително комуникация с потенциални партньори и подписване на 
писмо за партньорско намерение или партньорско споразумение.  

3. Община Смолян се задължава да осигури устойчивост на резултатите по 

договора за предоставяне на БФП за срок от минимум 5 години след приключване 
изпълнението на проекта.  

4. За срок от минимум 5 години след приключване изпълнението на проекта 
Община Смолян се задължава да не прехвърля правото на собственост върху обекта, 
изграден в резултат на инвестицията по договора за предоставяне на БФП, да не 
променя предназначението на активите, придобити в резултат на изпълнението на 
проекта, както и да не сключва договори от всякакъв характер с трети лица и/или да 
извършва други действия, които биха могли да доведат до значително изменение в 

резултатите от Проекта.  
5. Община Смолян се задължава да застрахова обекта срещу кражби, умишлени 

действия на трети лица, пожар и други природни бедствия и други относими рискове за 
периода на проекта и за минимум 5 години след приключване изпълнението на проекта. 

6. Община Смолян се задължава да осигури подходящи ресурси за поддръжката на 
финансираната/ите система/и/оборудване за отопление или отопление и охлаждане, в 

т.ч. горещо водоснабдяване. 
 

ПО ДВАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Предоставяне на общински поземлен 

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

Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на 
земеделските земи /ЗИДЗСПЗЗ/. 

Докладва: Николай Мелемов – Кмет на община Смолян 

 

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

Предоставяне на общински поземлен фонд на основание § 27, ал. 2, т. 1 от Преходните 
и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за 
собствеността и ползването на земеделските земи. Давам думата на г-н Мелемов. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Благодаря! Няма какво да добавя по тази точка. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Колеги, имате думата за изказвания. Не виждам. който е 
съгласен да прекратим разискванията, моля да гласува. „Против“? „Въздържали се“? 

ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 21, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: С 21 „за“, без „против“ и „въздържали се“, прекратихме 
разискванията. Поименно гласуване. 
 

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

 

1. Ангел Безергянов      – „за“ 

2. Божидар Шуманов      – „за“ 

3. Валентин Кюлхански     – „за“ 

4. Венера Аръчкова      – „за“ 

5. Вижданка Младенова     – „за“ 

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

8. Димитър Ангелов      – „за“ 

9. Димитър Кръстанов     – отсъства 
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10. Екатерина Гаджева      – извън залата 
11. Иван Френкев      – „за” 

12. Иван Гавазов      – отсъства 
13. Илия Томов       – „за“ 

14. Коста Начев       – отсъства 
15. Мария Семерджиева     – отсъства 
16. Милен Журналов      – „за“ 

17. Минчо Симов     – „за” 

18. Петър Мирчев      – „за“ 

19. Петър Янев       – отсъства 
20. Рабие Кьосева      – „за“ 

21. Радослава Вълчанова – Кисимова    – „за“ 

22. Салих Аршински      – „за“  

23. Сийка Йочева      – „за“ 

24. Софка Иванова      – „за” 

25. Стефан Бадев      – „за“ 

26. Стоян Иванов      – „за“ 

27. Тихомир Ризов      – „за“ 

28. Тодор Митов      – „за” 

29. Филип Топов      – „за“ 

 

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

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

по точка 20 от дневния ред. 

 

Общинският съвет след като се запозна с Докладната записка на Николай 

Мелемов – Кмет на община Смолян, на  основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 във връзка с 
чл.27 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и § 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/, 

 

Р Е Ш И: 

 

І.Дава съгласие, поземлен имот с идентификатор 49285.10.56, с площ 660 кв. м. 

местност „РЕКАТА“, трайно предназначение на територията – земеделска,  начин на 
трайно ползване – ливада, находящ се в землището на с. Мугла, общ. Смолян, да бъде 
предоставен на Общинска служба по земеделие – Смолян за постановяване на решение 
за възстановяване правото на собственост на наследници на Али Солаков. 

           IІ.Дава съгласие, поземлен имот с идентификатор 49285.25.50, с площ 1293 кв. м. 

местност „ЕЛКЮПРЮСЮ“, трайно предназначение на територията – земеделска,  
начин на трайно ползване – пасище, находящ се в землището на с. Мугла, общ. Смолян, 

да бъде предоставен на Общинска служба по земеделие – Смолян за постановяване на 
решение за възстановяване правото на собственост на наследници на Али Смаиловски. 

          IІI.Дава съгласие, поземлен имот с идентификатор 49285.2.140, с площ 1299 кв. 

м. местност „УДАБАШИИЦА“, трайно предназначение на територията – земеделска,  
начин на трайно ползване – нива, находящ се в землището на с. Мугла, общ. Смолян, да 
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бъде предоставен на Общинска служба по земеделие – Смолян за постановяване на 
решение за възстановяване правото на собственост на наследници на Али Смаиловски. 

          ІV. Дава съгласие, поземлен имот с идентификатор 49285.25.51, с площ 1958 кв. 

м. местност „ЕЛКЮПРЮСЮ“, трайно предназначение на територията – земеделска,  
начин на трайно ползване – пасище, находящ се в землището на с. Мугла, общ. Смолян, 

да бъде предоставен на Общинска служба по земеделие – Смолян за постановяване на 
решение за възстановяване правото на собственост на наследници на Али Смаиловски. 

          V. Дава съгласие, поземлен имот с идентификатор 81520.5.76, с площ 2937 кв. м. 

местност „МУЖАРСКО“, трайно предназначение на територията – земеделска,  начин 

на трайно ползване – нива, находящ се в землището на с. Чокманово, общ. Смолян, да 
бъде предоставен на Общинска служба по земеделие – Смолян за постановяване на 
решение за възстановяване правото на собственост на наследници на Славчо Савов. 

 

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Определяне размера на 
Национална литературна награда „Николай Хайтов“ на Община Смолян за 2021 г. 

Докладва: Николай Мелемов – Кмет на община Смолян 

 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Преминаваме към 21-ва точка. Определяне размера на 
Национална литературна награда „Николай Хайтов“ на Община Смолян. Давам думата 
на г-н Мелемов. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Благодаря! Няма какво да добавя и тук.  

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Благодаря ви, г-н Мелемов! От Комисията по тази точка имат 
въпрос, питане, защо наградата е национална, а не общинска, след като я определяме 
ние като размер Общинския съвет. Защото е „определяне размера на национална 
литературна награда“ и Общинският съвет определя.. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Единствената логика е, че Николай Хайтов наистина е от 
национална величина. Иначе сте прави, че щом я дава Община Смолян, би трябвало да 
е общинска. Да видим юриста какво ще каже. 
МАРИН ЗАХАРИЕВ: Да, наградата е национална, тъй като кандидатстват с 
произведения от цялата страна. Тя е утвърдена във времето и затова е национална. Но я 
организира, утвърждава Общинския съвет и я организира Общината. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Благодаря, г-н Захариев! Колеги, имате думата за изказване. 
Има ли желаещи? Не виждам. Който е съгласен, моля да гласува. „Против“? 

„Въздържали се“? 

ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 21, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: С 21 „за“, без „против“ и „въздържали се“, прекратихме 
разискванията. Колеги, преминаваме към гласуване на решенията. Размерът на 
наградата е 500 лева. Който е „за“, моля да гласува. 
(От залата: Поименно.) 

 

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

 

1. Ангел Безергянов      – „за“ 

2. Божидар Шуманов      – „за“ 

3. Валентин Кюлхански     – „за“ 

4. Венера Аръчкова      – „за“ 

5. Вижданка Младенова     – не гласува 
6. Виолета Бояджиева      – отсъства 
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7. Денислав Костов      – „за“ 

8. Димитър Ангелов      – „за“ 

9. Димитър Кръстанов     – отсъства 
10. Екатерина Гаджева      – извън залата 
11. Иван Френкев      – „за” 

12. Иван Гавазов      – отсъства 
13. Илия Томов       – „за“ 

14. Коста Начев       – отсъства 
15. Мария Семерджиева     – отсъства 
16. Милен Журналов      – не гласува 
17. Минчо Симов     – „за” 

18. Петър Мирчев      – „за“ 

19. Петър Янев       – отсъства 
20. Рабие Кьосева      – извън залата 
21. Радослава Вълчанова – Кисимова    – „за“ 

22. Салих Аршински      – не гласува  
23. Сийка Йочева      – „за“ 

24. Софка Иванова      – „за” 

25. Стефан Бадев      – „за“ 

26. Стоян Иванов      – „за“ 

27. Тихомир Ризов      – „за“ 

28. Тодор Митов      – „за” 

29. Филип Топов      – „за“ 

 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Моля, обявете резултата. 
(Мариана Иванова: 18 „за“, без „против“ и „въздържали се“.) 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: С 18 „за“, без „против“ и „въздържали се“, приехме решението 

по точка 21. 

  

Общинският съвет след като се запозна с Докладната записка на Николай 

Мелемов – Кмет на община Смолян, на  основание чл.21, ал.1, т.23 и чл.27, ал.3 от 
ЗМСМА, 

 

Р Е Ш И: 

  

 1. Определя размер на Националната литературна награда „Николай Хайтов“ на 
Община Смолян за 2021 година на 500 /петстотин/ лева. 

 2. Възлага на Кмета на Община Смолян да назначи комисия, която да определи 

носителите на Националната литературна награда „Николай Хайтов“ на Община 
Смолян за 2021 година, за значителни художествени постижения в съвременната 
българска литература в духа на Хайтовата литературна традиция.  

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Покана за свикване на общо 

събрание на „ПЕРЕЛИК ИНФРАСТРУКТУРНА КОМПАНИЯ“ АД, ЕИК 200093426. 

Докладва: Николай Мелемов – Кмет на община Смолян 

 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Преминаваме към точка 22. Покана за свикване на общо 

събрание на „ПЕРЕЛИК ИНФРАСТРУКТУРНА КОМПАНИЯ“ АД. Давам думата на г-
н Мелемов. 
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НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Благодаря! Уважаеми дами и господа общински съветници! 

Знам, че тука е имало дискусия. Първо, никой от общинските служители няма в своята 
длъжностна характеристика задължение да участва в такива дружества общински. 

Второ. Защо за 5 години? 5 години – това е правилника на дружеството. Там е 
определен този мандат от 5 години. И това дружество е създадено с решение на 
Общински съвет, така че освен, че предлагаме Елена Даскалова-Радева, логиката е, че 
тя е специалист, юрист. Ако Общинският съвет реши, има голяма логика и някой 

общински съветник да участва. До колкото разбрах, това са въпросите. Вие вземате 
решение. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Благодаря, г-н Мелемов! Колеги, имате думата за изказвания. 
Да, г-н Аршински. 

САЛИХ АРШИНСКИ: Благодаря! Уважаема г-жо председател, уважаеми г-н кмет, 
съветници! Позицията на групата на ДПС е ясна от не знам колко време. За нас 
„Перелик инфраструктурна компания“ АД е типичен пример за източване на Община 
Смолян от частно лице. И продължаваме да седим зад това нещо. „Перелик 

инфраструктурна компания“ е задкулисието на политиката в Смолян в продължение на 
кръга капитал в смолянската политика. Чрез тази схема годишно се губят милиони 

левове от джоба на всеки един български гражданин. Няма никакво значение с кой ще 
смените един член от квотата на Община Смолян с друг. Община Смолян в тази 

компания, скъпи уважаеми колеги и смолянчани, е в поза „партер“, но не в борбата. В 

едни други филми. Каквото и да направите, докато Община Смолян е там, тя ще бъде 
източвана. Това е задкулисието в политиката. Там хиляди, милиони левове потъват от 
джоба на всеки един български гражданин, гражданин на Смолян. Затова цялата група 
е гласувала и ще гласува „против“ каквото и да решение, което ангажира Община 
Смолян в участието й в това дружество. Благодаря! 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Благодаря, г-н Аршински! Колеги, други изказващи се? Не 
виждам. Който е съгласен да прекратим разискванията, моля да гласува. „Против“? 

„Въздържали се“? 

ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 22, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: С 22 „за“, без „против“ и „въздържали се“, прекратихме 
разискванията. Колеги, поименно гласуване. 
 

Поименно гласуване на проекта за решение по т. 22 от дневния ред: 

 

1. Ангел Безергянов      – „за“ 

2. Божидар Шуманов      – „за“ 

3. Валентин Кюлхански     – „за“ 

4. Венера Аръчкова      – не участва в гласуването 

5. Вижданка Младенова     – „против“ 

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

8. Димитър Ангелов      – „за“ 

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

11. Иван Френкев      – „за” 

12. Иван Гавазов      – отсъства 
13. Илия Томов       – „за“ 

14. Коста Начев       – отсъства 
15. Мария Семерджиева     – отсъства 
16. Милен Журналов      – „против“ 
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17. Минчо Симов     – „за” 

18. Петър Мирчев      – „за“ 

19. Петър Янев       – отсъства 
20. Рабие Кьосева      – „въздържала се“ 

21. Радослава Вълчанова – Кисимова    – „за“ 

22. Салих Аршински      – „против“ 

23. Сийка Йочева      – „за“ 

24. Софка Иванова      – „за” 

25. Стефан Бадев      – „за“ 

26. Стоян Иванов      – „за“ 

27. Тихомир Ризов      – „въздържал се“ 

28. Тодор Митов      – „за” 

29. Филип Топов      – „за“ 

 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Моля, обявете резултата. 
(Мариана Иванова: 16 „за“, 3 „против“ и 2 „въздържали се“.) 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: 16 „за“, 3 „против“ и 2 „въздържали се“, приема се решението 

по точка 22. 

 

Общинският съвет след като се запозна с Докладната записка на Николай 

Мелемов – Кмет на община Смолян, на  основание   чл. 21, ал. 1, т. 9 и ал. 2, чл. 27, ал. 

4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 34, ал.1 

от  Наредбата за условията и реда за упражняване на правата на собственост на 
общината в търговски дружества с общинско участие и общински предприятия, чл. 221, 

т. 4, 10 и 11 и чл. 226 от Търговския закон, 

 

Р Е Ш И: 

 

I. Упълномощава ЗЛАТКО КАРАМУЧЕВ - на длъжност ст. юрисконсулт в 

дирекция „ПНО“ да представлява община Смолян на извънредно общо събрание на 
акционерите на „ПЕРЕЛИК ИНФРАСТРУКТУРНА КОМПАНИЯ“ АД, с ЕИК 

200093426,  със седалище и адрес на управление: град Смолян, област Смолян, община 
Смолян, ж.к. Северна промишлена зона, Производствена база „Арексим“ на 
09.08.2021г. в адреса на управление на дружеството от 11.00 ч. При липса на кворум 

събранието ще се състои на 24.08.2021 г. от 11.00 часа на същото място и при същия 
дневен ред. 

1. По точка първа от дневния ред: Преизбира КИРИЛ АСЕНОВ, с ЕГН 

**********, с нов 5 годишен мандат, считано от датата на вписване на решението на 
общото събрание в Търговския регистър за избора му. 

По така предложения проект на решение  да гласува „ЗА” и да изрази положително 

становище. 
2. По точка втора от дневния ред: Освобождава като член на съвета на директорите  

ЛЮБОМИР РАВЕЛОВ с ЕГН ********** и го освобождава от отговорност за 
управлението му до момента на освобождаването му като член на съвета на 
директорите. 

По така предложения проект на решение  да гласува „ЗА” и да изрази положително 

становище. 
3. По точка трета от дневния ред: Избира за нов член на съвета на директорите с 5 

годишен мандат, считано от датата на вписване на решението на общото събрание в 

Търговския регистър, адв. ЕЛЕНА ДАСКАЛОВА- РАДЕВА, с ЕГН **********, 
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считано от датата на вписване на решението на общото събрание в Търговския 

регистър за избора й. 

По така предложения проект на решение  да гласува „ЗА” и да изрази положително 

становище. 
4. По точка четвърта от дневния ред: Освобождава като член на съвета на 

директорите „АПОСТОЛОВИ ПАРТНЕРС” ООД с ЕИК 175455493, с управител 

Веселин Кръстев и го освобождава от отговорност за управлението му до момента на 
освобождаването му като член на съвета на директорите. 

По така предложения проект на решение  да гласува „ЗА” и да изрази положително 

становище. 
5. По точка пета от дневния ред: Избира за нов член на съвета на директорите с 5 

годишен мандат, считано от датата на вписване на решението на общото събрание в 

Търговския регистър за избора му, „Кантора Апостолови" ООД, с ЕИК 201946330, 

представлявано от управителя Красимир Апостолов. 

По така предложения проект на решение  да гласува „ЗА” и да изрази положително 

становище. 
II. Възлага на представителя на община Смолян да присъства на редовното Общо 

събрание на акционерите на 09.08.2021 г. от 11.00 часа. При липса на кворум 

събранието, което ще се състои на 24.08.2021 г. от 11.00 часа на същото място и при 

същия дневен ред, без да е необходимо последващо упълномощаване от Общински 

съвет – Смолян. 

ІІІ. Предоставя на представителя на община Смолян в съответствие с настоящото 

решение да извършва всички необходими действия за защита на интересите на община 
Смолян, в качеството си на акционер в „ПЕРЕЛИК ИНФРАСТРУКТУРНА 

КОМПАНИЯ“ АД, ЕИК 200093426, с адрес: град Смолян, област Смолян, община 
Смолян, Северна промишлена зона, Производствена база „Арексим“. 

IV. Възлага на упълномощения представител в седемдневен срок след провеждане 
на Общото събрание на акционерите да изготви доклад и представи протокола от 
проведеното събрание.  

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: 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 

Младенов - ликвидатор на „Ученическо и столово хранене“. 

Докладва: Ангел Безергянов – зам.-председател на Общинския съвет 
 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Преминаваме към точка 23 от дневния ред. От г-н Ангел 

Безергянов е постъпила докладна във връзка с приемане на годишния счетоводен отчет 
на дружеството „Ученическо и столово хранене“, представен от Бойко Младенов – 

ликвидатор на дружеството. Г-н Безергянов, имате думата. 
АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Уважаеми г-н Мелемов, уважаема г-жо Аръчкова, уважаеми 

колеги общински съветници! Във връзка с постъпилата докладна записка от 
ликвидатора на дружеството г-н Бойко Младенов и във връзка с поетите ангажименти 

на Общински съвет – Смолян, докладната записка, която я виждате във вида, в който е 
внесена, е на база изцяло постъпилите факти и обстоятелства, твърдения в докладната 
записка на г-н Бойко Младенов. Той също е тука в залата и може да отговаря на 
конкретни въпроси, които имате във връзка с докладната записка и материалите, които 

са приложени към нея. Представя напълно фактическата и правна обстановка във 

връзка с конкретните действия, които са извършени от ликвидатора към този момент на 
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ликвидацията, така че няма какво друго да допълня. Това е от мен, г-жо Аръчкова. 
Колегите, ако имат въпроси… 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Благодаря ви, г-н Безергянов! Колеги, имате думата. Има ли 

желаещи колеги? Да, г-н Френкев. 

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

уважаеми г-н Младенов! Темата с „Ученическо и столово хранене“ е дъвчем доста 
дълго време. Стигнахме до ликвидацията, но аз имам един по-конкретен въпрос, който 

е адресиран до г-н кмета. За съжаление, той излиза, но аз въпреки всичко ще го 

попитам. Колко време отнема, за да се получи информация на питане във връзка с 
„Ученическо и столово хранене“? Колко време е необходимо на Общинската 
администрация, за да върне отговор? Защото аз имам питане от 28.03.2021 година. Все 
още отговор нямам. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Какво касае? 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: 2021-ва година? 

ИВАН ФРЕНКЕВ: Да. Извинявам се, 08.02.2021 г. Това касае „Ученическо и столово 

хранене“. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Питайте човека. 
ИВАН ФРЕНКЕВ: Питам. Тук има въпроси, които са свързани с общинската 
администрация. Мисля, че не е необходимо да чакам 5 месеца като общински съветник, 

след като… 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Отправи ги към… 

ИВАН ФРЕНКЕВ: Не, няма да ги отправя към…, а ги отправям точно към който 

трябва. От тук нататък отговорността е ваша, г-н кмете. И много смело си тръгнахте. 
Защото тука тези отношения са регламентирани. И отново ще попитам това, което 

питам аз. На сесията, провела се на 26.11.2020 г. в разискванията по точка 2 

„Прекратяване дейността на „Ученическо и столово хранене“, общинският съветник 

Стоян Иванов, председател на комисията по Бюджет, финанси и икономическо 

развитие направи следното изказване: „… Тука една година си говорим за финансов 

резултат от минус 150 хиляди лева. Та там имаше проблем с обществената поръчка. И 

проблемът на Григор Павлов, който вие го обвинявахте в грабежи, престъпления, в не 
знам си какво, в не знам си що, станахте съдебни институции, съдебни органи. 

Изчакайте резултатите от проверката. Проблемът беше, че той продължи да храни 

възрастни хора, тъй наречения „Топъл обяд“ при положение, че имаше проблеми и не 
можеше да сключи обществената поръчка…“ 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Извинявам се много, г-н Френкев. Това не е свързано с тази 

докладна записка. Днешната докладна записка, внесена от г-н Ангел Безергянов е във 

връзка с годишния финансов отчет. А относно питането, моя съвет е да отправите чрез 
мен като председател на Общинския съвет защо не ви е отговорено на питането до 

момента. 
ИВАН ФРЕНКЕВ: Госпожо общински председател, аз не мога да седя и да разчитам на 
благоволението на някой, който трябва да изпълнява закона. Има питане, което е на 5 

месеца. Сега ми се е отдало възможност да попитам нещо тук намиращия се Бойко 

Младенов. Така че, ако обичате, оставете ме да си задам питането и да си прочета 
нещата, защото очевидно Общинската администрация няма желание да даде отговори. 

И цялата тази сага с „Ученическо и столово хранене“, беше едно абсолютно покриване 
на най- различни престъпления, които надявам се най-накрая прокуратурата ще се 
задейства, след като ние сме я сезирали и ще каже какво се е случило с това 
предприятие, къде са отишли парите на данъкоплатците. Защото тук преди малко 

ставаше въпрос за едни пари, които потъват, но ние вече платихме няколко пъти за това 
дружество. И тук е въпросът да попитам и все още не ни е предоставена справка, 
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качеството на услугата за храненето по-добра ли е от преди или не е по-добра? Защото 

ние в края на краищата трябва да знаем. И ако ми позволите, нека да продължа с 
въпроса, който аз съм задал, защото това е цитат от заседание, което имахме. „… Но 

той продължи да храни. Какви действия са предприети от Общинската администрация 
и от ликвидатора, за да провери истинността на думите на общинския съветник? Какво 

сте направили, за да сме наясно? И тук е въпросът и до вас. Какви действия са 
предприети от председателя на Общински съвет – Смолян, за да провери истинността 
на думите на общинския съветник Стоян Иванов? Сезирани ли са компетентните 
органи, за да проверят? Всичкото това нещо… 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Аз се извинявам много, ще дам думата на г-н Ангел Безергянов, 

защото в този период… 

ИВАН ФРЕНКЕВ: Може ли само да довърша? 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Да. 
ИВАН ФРЕНКЕВ: Благодаря! Нека само да довърша. Всичко това е фундаментално, за 
да знаем какво се случи с дружеството, къде потънаха тези пари. Къде потънаха тези 

пари? Благодаря! 

АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Г-н Френкев, във връзка с вашето питане, въпросното питане е 
изпратено до Общинска администрация. Защо не сте получили отговор към днешна 
дата не мога да кажа. Общински съвет – Смолян и председателят нямат разследващи 

функции. До колкото знам, вие сте сезирали компетентните органи в тази посока. 
Съответно какви законови нарушения, какви престъпления има, това е предмет и 

работа изцяло на Прокуратурата на Република България и разследващите органи. 

Благодаря! 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Благодаря, г-н Безергянов! Колеги, има ли някой друг? Да, г-н 

Топов. 

ФИЛИП ТОПОВ: Сега, както каза и колегата, сагата „Ученическо и столово хранене“ е 
дългогодишна. Предварително заявявам, че аз съм бил „против“ приемане на това 
решение за обявяване на дружеството в ликвидация и ред други неща, по съображения, 

че има допуснати съществени нарушения при управлението, контрола и действието на 
това дружество. Основните съображения съм ги излагал, само ще ги повторя за 
информация на обществеността. Де факто, беше натоварено с два вида дейност. Едната 
дейност да осъществява изхранването на учениците, а другата дейност – да изготвя така 
нареченият „топъл обяд“, за където спомена и колегата, а пък и г-н Иванов просторно е 
обяснявал защо и как е възложено това допълнително ангажиране на „Ученическо и 

столово хранене“. И повечето от хората, които присъстват в залата, са чули моето 

изказване като въпрос към г-н Павлов. Аз го попитах „Как вие на едно и също място 

сте сготвили едновременно и храна за „Топъл обяд“ по европейския проект, и храна за 
училищата?“ И записано е в протокола. Той казва „От едно и също място“. Аз го 

апострофирах „От един казан“? „Да, от един казан.“ Тоест този отчет, който в момента 
на г-н … Извинявайте, може ли по-тихичко малко? Разсейвате ме. Този документ, 
който колегата Младенов го е изготвил като отчет, той е такъв, какъвто е на база 
документите. Но той е записал там, че за 2020 година загубата е в размер на 67 хиляди 

лева. 67 хиляди лева. Не е в негово задължение и прерогатив да обяснява и да ги 

разбива в резултат на какво е тази загуба. Това наистина е задължение на контролни 

органи, на финансови органи, на одит и прочие, и прочие. Другата грешка, която 

допуснахме е самият финансов одит. Това беше някакво решение много странно, да не 
употребявам по-остър израз. Има още нещо фрапантно. Тука се посочва в самото 

решение, най-вероятно колегата Безергянов е допуснал техническа грешка, но в точка 
2-ра, което предлагате, е записано ясно „съгласно решение № 94 от 30 януари, 

Общинският съвет…, така, така, е взел решение дълготрайните материални активи и 
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т.н. да бъдат отписани и прочие, и прочие. Такова решение нямаме. И това е 
диспозитив. 

(От залата: Как да нямаме?) 

ФИЛИП ТОПОВ: Ами точно 94 не го намирам. Възможно е и аз да не съм намерил, 

обаче в самата обстоятелствена част, колеги, пишете съгласно решение, основано на 
чл….. Извинявайте, Решение № 99, от същата дата, от 30 януари, и заповед еди-коя си и 

т. н., са предоставени за временно ползване на училищата дълготрайни материални 

активи, материали, хранителни запаси и прочие. Въпросът ми е евентуално и към г-н  

Младенов. Имаме ли, колега Младенов, открити приемно-предавателни протоколи, 

изготвени от „Ученическо и столово хранене“ като представител на това дружество, с 
конкретния директор или директорка на съответното училище? Описано ли е това 
нещо? Колко, дето се казва, материални активи, разбирайте всичко там кое е годно, кое 
не е годно и прочие, и прочие? Натъквам се на нещо, което също е много интересно и 

аз задавам конкретен въпрос. По точка 4 е записано следното. Общинският съвет е дал 

съгласие да бъдат отписани като задължения към кредитора сумите, по които е 
постигнато споразумение между „Ученическо и столово хранене“ и фирмите „Асенов“ 

ЕООД в размер на 4 хиляди и прочие, „Партнерс“ ЕООД Смолян в размер на 14 900 лв., 

„Хаджиеви къмпани“ ЕООД в размер на 1 862 лева. Това са колеги, същите фирми, 

които играха или почти са същите, които играха на така наречената обществена 
поръчка за предоставяне на „топъл обяд“ съгласно европейския проект и програма, 
където нашето „Ученическо и столово хранене“, чрез жребий спечели този предмет на 
дейност. Получи се обаче така наречения кръгов бумеранг. Същите фирми, които 

тогава изтеглиха жребия, след това бяха наети като доставчици на „Ученическо и 

столово хранене“. Докато не се изчисти приходи и разходи за основния предмет на 
дейност ученическо и столово хранене в училищата и детските гради и това, което е 
влезнало като приходи и разходи по европейския проект „Топъл обяд“, батакът ще 
продължава да е същия. Не знам. Аз тука с цялото ми неудобство, г-н Младенов е един 

добър професионалист, регистриран е като ликвидатор, имам наблюдение върху 

неговата работа, но дефакто ние го затрудняваме. И последен въпрос. Това 
споразумение между тези фирми, които те му дават фандък на „Ученическо и столово 

хранене“, че няма да си искат 14 хиляди и прочие, и прочие, кой го е подписал? Нали го 

освободихме този управител? Кой е представлявал това дружество да подписват 
споразумения и към коя дата е постигнато това споразумение? Дали това споразумение 
го е подписал и някой друг без да има съответните права? Моля да ми отговорите на 
този въпрос. Това споразумение, което е подписано, тука няма дата, от кого е 
подписано и дали към него момент управителя е бил освободен? Съжалявам много, но 

нещата тука наистина отиват към някакво, извинявайте за израза, някакво замитане под 

килима на действителните причини защо това дружество в рамките на една година 
постигна загуба, колко бяха там, в размер на 97 хиляди или колко? 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: 67. 

ФИЛИП ТОПОВ: 67 хиляди. Извинявайте! И ако се ориентираме, колеги, все пак да 
гласуваме някакво приемане на този доклад на ликвидатора… 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Годишен финансов отчет. 
ФИЛИП ТОПОВ: Моля? 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Годишен финансов отчет съгласно Закона за счетоводството. 

ФИЛИП ТОПОВ: Да, това е точното наименование. Да приемем този финансов отчет, 
то все пак трябва да се коригират тези неща като точки и подробности. Относно има ли 

приемо-предавателни протоколи, има ли това споразумение, което да е подписано 

между легитимно представляващ дружеството човек? Бил ли е освободен тогава към 

това споразумение? И чисто логическия въпрос. Какво е наложило тези фирми да се 
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откажат от задълженията си? Правилно колегата ги е свалил в отчета като липси, как да 
се изразя… 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Не е липси, г-н Топов. Това са споразумения, които са 
подписани с фирмите преди да им се разплати на база решение на Общинския съвет. 
След постигнати споразумения. 

ФИЛИП ТОПОВ: Извинявайте! Благодаря за подкрепата. Все пак помощ от приятел. 

Значи тези хора, ако не бяха ги оттеглили тези 15 близо хиляди… 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: 25 са общо. 

ФИЛИП ТОПОВ: Задълженията щяха да станат повече с тази сума. Сега в момента не 
са. 
РАБИЕ КЬОСЕВА: Процедурен въпрос. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Само секунда да приключи г-н Топов. 

ФИЛИП ТОПОВ: И последно. Уважаеми колеги, от дългогодишната ми практика в 

тази зала, винаги, когато има някакви сублимни неща, неща, които са не до там 

изчистени от гледна точка на прозрачност, на коректност, винаги администрацията 
казва „Така е взел решение Общинския съвет“. В момента вие също го повторихте и г-н 

Безергянов „на база решение на Общински съвет“. И да не се ангажираме, дето се казва 
като колективна отговорност, лично аз, когато гласувам за дадено решение, си давам 

сметка, че зад нашето колективно решение евентуално се крие и нещо друго. По тази 

докладна записка аз наистина ще се въздържа, защото има наистина толкова неясни 

неща, които за мен са наистина необясними. Още повече, колегата казва, има проверка 
в Прокуратурата. Какво да отчитаме, какво да замитаме? 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Благодаря, г-н Топов! Г-жа Кьосева, г-н Френкев след това. 
РАБИЕ КЬОСЕВА: Уважаема г-жо председател, уважаеми колеги, г-н кмет! Тъй като 

действително има такава проверка, която ние сме я инициирали със сигнал на 
Българската социалитическа партия, и тука най-важното нещо не е само вносителя да 
каже каква е докладната, но нека да чуем г-н Младенов, защото той има да каже неща 
по детайлите. Ние може да си правим някакви изводи, които си смятаме, г-н Топов и 

всички ние, но нека той… По процедура исках думата, да чуем него, защото все пак 

него сме го избрали за ликвидатор и да видим етапите, през които минаваме и какво се 
случва, тъй като Прокуратурата още няма яснота по въпроса. Защо няма, на какъв етап 

сме? Очакваме всички и обществеността тези факти, тъй като ние все още нямаме 
яснота по нашия сигнал, но смятам, че г-н Младенов ще ни изясни някои етапи от това 
къде вървим. Затова моля ви, колеги, нека да изслушаме ликвидатора и след това да си 

правим нашите оценки такива, каквито си ги мислим или да си правим нашите 
изявления. Моята молба е дадем думата на г-н Младенов и да чуем до този етап какво 

се е случило и какво предстои най-малкото. Благодаря! 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Благодаря, г-жо Кьосева. Който е съгласен да дадем думата на г-
н Бойко Младенов, моля да гласува. „Против“? „Въздържали се“? 

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

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: 19 „за“, без „против“ и „въздържали се“. Даваме думата на г-н 

Бойко Младенов. 

БОЙКО МЛАДЕНОВ – ликвидатор на „Ученическо и столово хранене“: Уважаема г-
жо председател, уважаеми общински съветници! Тази докладна, както си спомняте, в 

предишното заседание, което беше онлайн, до колкото си спомням, ви обещах, че като 

етап от работата по ликвидацията ще изясним какво е фактическото положение в 

търговското дружество, което е обявено в ликвидация, но с оглед на това, че решенията 
на Общинския съвет за прекратяване на дейността и за откриване на процедурата за 
ликвидация, се разминаваха така с известен период, то персоналът беше уволнен малко 

преждевременно и поради тази причина не беше завършена счетоводната дейност, не 
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беше изготвен и финансов отчет. Това наложи да искам, както си спомняте, от 
Общинския съвет средства за наемане на експерт счетоводител. След извършване на 
тази дейност вече е извършен годишния финансов отчет. По Закона за счетоводството, 

всяко предприятие  приема такъв отчет и е необходимо органът, който е упражнявал 

правата на собственик, да приеме този отчет, за да бъде след това обявен в Търговския 
регистър. За сега ние сме го обявили в Националния статистически институт и в НАП. 

Така, както законът изисква. Сега обаче в хода на тази счетоводна дейност и годишно 

приключване, се оказа, че има доста неща, които следва да се отстранят, за да може да 
пристъпя към една следваща стъпка, която ликвидатора има като задължение, да 
направи встъпителен баланс, встъпителен ликвидационен баланс. Той вече ще разкрие 
картината на действителното фактическо положение – какво е имуществото на 
предприятието. На това имущество следва да се направи инвентаризация, да се види 

какво липсва и има ли някакви нарушения в стопанската дейност, във финансовата 
дейност и така нататък. Но това ще бъде предмет на една следваща докладна записка, 
която следва да внеса с този ликвидационен баланс, встъпителен ликвидационен 

баланс. Виждате от докладната, че има някои въпроси, които следва да се решат, за да 
се изчистят от самия баланс. Това е именно това имущество, което е предадено вече на 
училищата, което трябва да се отпише от активите на дружеството. С решение на 
Общински съвет то е било предоставено временно. Аз мисля, че това не е било предмет 
да предлагам аз това на Общински съвет да го решава, но в самата докладна, която съм 

внесъл, съм предложил такова решение, което вие вече ще решите дали следва за 
постоянно да бъдат предоставени тази активи. След което в администрацията на 
Общината да се преактуват тези имоти и имущество и да се заведат на съответните 
училища. Има протоколи, има приемо-предавателни протоколи, аз съм ги приложил 

като копия към моята докладна записка, но не знам дали са приложени към вашата. Но 

такива протоколи има, съответни комисии назначени по съответния ред е извършено 

надлежно предаване на това имущество. На следващо място, виждате в трета точка е 
констатирано от счетоводителя, че дълги години са завеждани материални активи, 

които е следвало по Закона за счетоводството да се отписват, тъй като това са такива 
малотрайни активи, които са изразходвани. В рамките на едни 500 страници те се водят 
като материални запаси. Аз смятам, че е нормално и това следва да бъде отписано като 

разход в счетоводството на предприятието. Информирал съм ви, че в периода от 
предходното заседание до сега беше извършена и ревизия от НОИ. Сега след тази 

ревизия предстои предаване на ведомостите на предприятието, обработването им и 

предаването на НОИ. И на следващо място това са въпросните суми, които са процент 
от задълженията на дружеството към доставчиците. Те са отписани по споразумение и 

изрични изявления на кредиторите, като считам, че е необходимо и санкцията на 
Общинския съвет, съгласие, за да бъдат отписани като задължения и от дружеството. 

Това е смисълът на предложението, а не някакво друго. Сега в хода на ликвидацията, на 
инвентаризацията, на изследване на имущественото и финансово състояние на 
дружеството, както и по направените от вас жалби до съответни органи, считам, че ще 
се изясни фактическото положение. Не бива чак до там да драматизираме нещата. По-

скоро апелирам към така просто рационално мислене, за да могат да бъдат подкрепени 

и моите действия като ликвидатор, да мога да приключа дейностите си, тъй като макар 

и бавно, считам, че изпълняваме съответните задължения и стъпки. Смятам, че доста 
закъсняхме поради различни причини, но смятам, че ще се справим. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА:  Благодаря, г-н Младенов! Да, г-н Топов. 

ФИЛИП ТОПОВ: Ще използвам присъствието на колегата на микрофона. Колега 
Младенов, зададох този въпрос относно постигнатото споразумение, на което и вие в 

точка 4 предлагате, това да бъде снето като задължение. Спомняте ли си и имате ли го 
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като възможност да ни кажете от коя дата е постигнато това споразумение и между 

кого от страна на „Ученическото и столово хранене“? Фирмите са ясни, но просто 

интересува ме от гледна точка датата на изготвяне на споразумението и кой е 
представлявал „Ученическо и столово хранене“? В момента, ако не можете да ми 

отговорите, да го търсим допълнително. 

БОЙКО МЛАДЕНОВ: Не мога в момента да ви отговоря. 

ФИЛИП ТОПОВ: Благодаря, колега! 
БОЙКО МЛАДЕНОВ: Мисля, че това е от страна на администрацията. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Не е от страна на администрацията. Това е между Григор 

Павлов и фирмите доставчици преди разплащането и преди плащането на парите, които 

са от Община Смолян с решението на Общинския съвет. На 2 пъти Общинският съвет 
със свои решения, единият път 50 хиляди, другия път 100 хиляди. При подписаните 
споразумения на фирмите не са разплатени задълженията в размер на 180 хиляди, а са 
разплатени в размер на 150 хиляди. 

ФИЛИП ТОПОВ: Кратък апостроф. Отново Общинският съвет е взел някакво решение. 
Аз ще предложа колеги, които имат намерение да гласуват за така предложеното 

решение, поне да се въздържат по точка 4 и докато не установим дали това 
споразумение е надлежно подписано от представител на „Ученическо и столово 

хранене“, за да може пък колегата Младенов пък в последствие да ги свали като 

задължения. Просто от първа до трета точка можем да гласуваме, но по точка четвърта 
ще помоля да се въздържим докато не установим дали това споразумение е 
законосъобразно. Хайде така да се изразя на правен език. 

БОЙКО МЛАДЕНОВ: Аз с една реплика само, г-н Топов. Достатъчно е изявлението на 
кредитора, че ги опрощава. 
ФИЛИП ТОПОВ: Ама защо се позоваваме на споразумение? То можеше и така – 

балансови и край. 

БОЙКО МЛАДЕНОВ: Може би устно споразумение. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Съгласно Закона за счетоводството той не може да ги направи 

под формата на дарения и така се отписват. Съгласно стандарт 13, национален 

счетоводен стандарт 13, отписване на задълженията, своя кредитор се отказва от тези 

средства или пък прави отбив един вид на плащането.  

(Филип Топов, от място: Предложих нещо конкретно.) 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Да, няма никакъв проблем. Аз се извинявам, че се намесвам в 

тези неща. 
БОЙКО МЛАДЕНОВ: Това просто ще усложни моята дейност като ликвидатор. Нищо 

повече. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Благодаря ви, г-н Младенов! Колеги, други изказвания имате 
ли? Да, г-н Френкев. Заповядай! То не за изказване. Реплика ли? въ 

ИВАН ФРЕНКЕВ: Цитираното решение № 94 от началото на годината мисля, че беше, 
да, от 30.01.2020 г. има точка, която е точка 7. Това е решението, което беше „възлага 
на кмета на Община Смолян да предостави 100 хиляди лева като парична вноска в срок 

до 29.02.2020 г. на „Ученическо и столово хранене“. Г-н Топов, това е всъщност 
първата вноска от тези споразумения. По-късно има една последваща, която отново я 
гласувахме тогава. Да се дадат като вноска. Ако си спомняте, имаше дебат дали да 
бъдат като вноска или да бъдат като такъв безсрочен безлихвен кредит за дружеството, 

за да бъде спасено. Тогава беше решено да бъде като вноска и дружеството отиде в 

ликвидация, защото парите бяха харизани. Но тука в този отчет, който предоставихте, 
понеже не видях сумата от 150 хиляди, която е дадена като парична вноска на 
дружеството, за да се разплати точно с тези фирми, които по-късно така описват 
остатъчните задължения. Мисълта ми е, може ли да ми кажете под каква форма 
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всъщност тези – първите 100 хиляди лева и след това остатъчните задължения са 
платени? Парите под някаква форма влезнали ли са в дружеството? Дали Общината 
директно ги е разплатила? В смисъл може ли малко повече информация да ми дадете? 

Благодаря! 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Благодаря, г-н Френкев! Г-н Младенов, нещо? 

БОЙКО МЛАДЕНОВ: Към настоящия етап не мога да отговоря. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: В самият баланс на дружеството, г-н Френкев, на ред 3, в 

самият баланс, задължения в размер на 153 хиляди към доставчици. В другият отчет, 
който е крайния, това задължение от 153 хиляди вече го няма. 
БОЙКО МЛАДЕНОВ: Вече го няма, да. 
ФИЛИП ТОПОВ: То е на база нашето решение, дето приехме да се вкарат тези пари? 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Парите са отишли под формата на резерв, с който резерв е 
препокрит. С резервът е препокрита стара, неразпределена печалба в размер на 131 

хиляди. Това е на ред 2-ри на баланса. Със средствата, които са предоставени под 

формата на резерв, са препокрити…, това всъщност е загуба от минали години. И 

задълженията. Имало е задължения освен към доставчици, имало е и други задължения, 
имало е задължения и към НОИ, които са препокрити също. Така поне е на този отчет, 
който ни е предоставен. 

БОЙКО МЛАДЕНОВ: Това, ако не ви удовлетворява… 

ФИЛИП ТОПОВ: Този отчет, който го четете, кой го е готвил? 

БОЙКО МЛАДЕНОВ: Този отчет е даден и е заверен от „Кабасанова“ ЕООД и Бойко 

Младенов. Те са ни го предоставили в тази папка. При мен са документите, които 

предполагам, че ги имате и всички вие. Приложенията към докладната, където са и 

приемо-предавателните протоколи на база нашето решение. Тука има вътре самите 
протоколи, колко тенджери, извинявам се, че така го казвам, колко тенджери, тигани, 

пожарогасители и т. н. За всяко училище поотделно. 

ФИЛИП ТОПОВ: Прощавайте! Само от коя дата е този отчет? 

(Иван Френкев, от място: Две дати трябва да бъдат.) 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Датата е 29.06.2021 г., когато е бил крайния срок, в който трябва 
да се отчете годишния финансов отчет за 2020 г.  
(Филип Топов, от място: А управителят вече е бил освободен.) 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Той е освободен управителя, затова подписа е на ликвидатора. 
Ликвидаторът предоставя годишния финансов отчет за 2020 година. Съгласно 

ковидните ситуации, вместо до 31 март, беше удължена датата до 30 юни. 

Предполагам, че 50 % от вас, които имате фирми, знаете много добре, че нещата бяха 
така удължени като срокове. А иначе протоколите, г-н Топов, за предадените 
материали, са на база нашето решение и са от 3 февруари 2020 година.  
(Филип Топов, от място: Споразумението?) 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Предполагам, че и споразумението е тука някъде из 
материалите. Признавам си, не съм го погледнала подробно. За да се откажат хората, 
значи в крайна сметка би трябвало да има такива. 
(Филип Топов, от място: Не сме осигурили допълнителни доставки.) 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Моля? 

(Филип Топов, от място: Под формата на шега. Не сте осигурили допълнителни 

доставки.) 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Няма как да осигурим допълнителни доставки, при наличието, 

че от 1 февруари 2020 година дружеството е прекратено като дейност. 
(Денислав Костов, от място: Ако може, някъде другаде да си водите диалог.) 

(Филип Топов, от място: Какво?) 

(Денислав Костов, от място: Да си водите диалог.) 
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ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Извинявам се много! 

(Стоян Иванов, от място: Давайте по дневния ред.) 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Да, извинявам се! По дневния ред. Колеги, имате думата за 
изказвания. Извинявам се още веднъж. 

(Филип Топов, от място: То аз съм виновен.) 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Няма да търсим вина кой е виновен и кой не е. В крайна сметка 
превърнахме нещата в диалог и затова моля да бъда извинена. 
(Филип Топов, от място: Има неща, които не им харесват на колегите. Но аз преди да 

гласувам, трябва да знам какво гласувам.) 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Колеги, след като няма други, които желаят да вземат думата, 
моля да прекратим разискванията. „Против“? „Въздържали се“? 

ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 18, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: С 18 „за“, без „против“ и „въздържали се“, прекратихме 
разискванията. Колеги, поименно гласуване относно така представения ни годишен 

финансов отчет на „Ученическо и столово хранене“. 

 

Поименно гласуване на проекта за решение по т. 23 от дневния ред: 

 

1. Ангел Безергянов      – „за“ 

2. Божидар Шуманов      – „за“ 

3. Валентин Кюлхански     – „за“ 

4. Венера Аръчкова      – „за“ 

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

8. Димитър Ангелов      – „за“ 

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

11. Иван Френкев      – „въздържал се“ 

12. Иван Гавазов      – отсъства 
13. Илия Томов       – „за“ 

14. Коста Начев       – отсъства 
15. Мария Семерджиева     – отсъства 
16. Милен Журналов      – отсъства 
17. Минчо Симов     – „за” 

18. Петър Мирчев      – „за“ 

19. Петър Янев       – отсъства 
20. Рабие Кьосева      – отсъства 
21. Радослава Вълчанова – Кисимова    – „за“ 

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

24. Софка Иванова      – „за” 

25. Стефан Бадев      – „въздържал се“ 

26. Стоян Иванов      – „за“ 

27. Тихомир Ризов      – „за“ 

28. Тодор Митов      – „за” 

 

(Филип Топов, от място: Има 15 гласа, гласувам „въздържал се“.) 

 

29. Филип Топов      – „въздържал се“ 
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ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Г-н Топов, всеки от общинските съветници гласува с волята си 

и със собственото си желание. Моля, обявете резултата. 
(Мариана Иванова: 16 „за“ и 3 „въздържали се“.) 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: 16 „за“ и 3 „въздържали се“, приехме решенията по точка 23. 

 

Общинският съвет след като се запозна с Докладната записка на Ангел 

Безергянов – Зам.Председател на ОбС - Смолян, на  основание чл.21, ал.1, т.9, ал.2 и 

чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.33 от  
Наредбата за условията и реда за упражняване на правата на собственост на общината в 

търговски дружества с общинско участие и общински предприятия, чл.137, ал.1, т.3 от 
Търговския закон, чл. 60, ал.3 от Закона за общинската собственост,     

 

Р Е Ш И: 

  

1. Общински съвет - Смолян приема годишен финансов отчет за 2020 година на 
„УЧЕНИЧЕСКО И СТОЛОВО ХРАНЕНЕ” ЕООД гр. Смолян, с ЕИК: 120506497. 

 

2. Общински съвет - Смолян дава съгласие предоставените с Решение № 94 на 
Общински съвет—Смолян от 30.01.2020 година, за временно ползване и стопанисване 
от училищата в община Смолян дълготрайни нематериални активи, дълготрайни 

материални активи и материали, находящи се в училищата - столова с кухня и складови 

помещения, както следва: СУ“ Отец Паисий“ Смолян, СУ ”Св. Св Кирил и Методий”- 

Смолян, ОУ” Проф. д-р Асен Златаров"-Смолян, ОУ „ Стою Шишков“ Смолян, ОУ 

"Ив. Вазов” Смолян, ОУ  Св. Св. Кирил и Методий” с. Смилян, ОУ „Стою Шишков“ с. 
Търън, ОУ „ Св. Св. Кирил и Методий” с. Момчиловци да бъдат предоставени за 
безсрочно управление и стопанисване и отписани от активите на „УЧЕНИЧЕСКО И 

СТОЛОВО ХРАНЕНЕ” ЕООД гр. Смолян, ЕИК 120506497. 

На основание чл.60, ал.3 от Закона за общинската собственост от страна на Община 
Смолян да се извършат съответните промени в данните, вписани в актовете за 
общинска собственост на предадените на училищата активи. 

 

3. Общински съвет -  Смолян дава съгласие да се отпишат като разход  неправилно 

заведени и не изписани и употребени малоценни и малотрайни активи от сметките на 
„УЧЕНИЧЕСКО И СТОЛОВО ХРАНЕНЕ” ЕООД гр. Смолян, пак 120506497. 

След инвентаризация на имуществото на дружеството ликвидатор да внесе доклад в 

Общинския съвет за общата стойност на отписаните и бракувани материали. 

 

4. Общински съвет -  Смолян дава съгласие да бъдат отписани като задължения 
към кредитори сумите, по които е постигнато споразумение между „Ученическо и 

столово хранене“ ЕООД гр. Смолян  и „Асенов” ЕООД гр. Смолян, с ЕИК: 120601842 в 

размер на 4 026,23 лева; Партнерс ООД гр. Смолян с ЕИК: 120523468 в размер на 14 

915,94 лева; „Хаджиеви къмпани” ЕООД гр. Смолян, ЕИК 202993225 в размер на 1 

862,47 лева. 
 

ПО ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Одобряване на 
Споразумение за сътрудничество между Община Смолян и Общинска администрация 
Ниневиа, община Мосул, Република Ирак. 

Докладва: Николай Мелемов – Кмет на община Смолян 
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ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Преминаваме към точка 24, а именно одобряване на 
споразумение за сътрудничество между Община Смолян и Общинска администрация 
Ниневия, община Мосул, Република Ирак. Давам думата на г-н Мелемов. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Благодаря! На посещение в България беше делегация от Ирак 

и през Хасковската търговско-промишлена палата те поискаха среща. Направихме 
среща. Те ни предложиха споразумение, на което ние им отговорихме с едно писмо, че 
споразумението трябва първо да мине през Общински съвет. Тоест няма споразумение. 
При срещата с тях, темата беше, че те се възстановяват след войната и имат нужда от 
търговия, от строителство и т. н. И наистина, географски сме далеко и това беше 
нашата теза, че ако се развият някакви бизнес отношения със смолянски фирми, това би 

било една основа да имаме някакъв културен, транспортен или какъвто ще да е обмен. 

Нищо конкретно не е договаряно. Наистина трябва чисто бизнес отношения с наши 

фирми и ако намерят общ език,  би могло да имаме с тях отношения. Никакви 

финансови ангажименти нямаме като община, тъй като така или иначе, ние не сме 
търговско дружество. Така им заявих и на тях. Ако имат допирни точки с бизнеса, това 
ще е добре. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Благодаря ви, г-н Мелемов! Колеги, имате думата за изказвания. 

Да, г-н Топов. 

ФИЛИП ТОПОВ: Колеги, докато съм загрял. Значи първият ми въпрос е, защо чрез 
Хасковската търговско-промишлена палата?  

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Защото председателя на тази палата има офис в Ирак, там в 

тази област. 
ФИЛИП ТОПОВ: Разбирам. Може да лобира. А Хасково дали са направили такова 
споразумение? 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Да, според мен са направили. Но пак казвам, в това 
споразумение няма никакви ангажименти, ако се случат нещата. 
ФИЛИП ТОПОВ: Разбрах. Сега, още един въпрос. Аз ще ви предложа наистина да го 

доработите това споразумение и в чл. 3, т. 2, страните ще обменят туристическа 
информация, особено в областта на лечебния туризъм.  

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Съгласен съм с вас, ще го преработим. Оттеглям точката. 
ФИЛИП ТОПОВ: Не, не е въпросът да го оттегляме. Да уточним какво значи лечебен 

туризъм. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Само да ви кажа, че не съм го писал аз споразумението. Не 
мога да кажа. 
ФИЛИП ТОПОВ: Вероятно. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Съгласен съм да оттегля точката. 
ФИЛИП ТОПОВ: Не е необходимо да я оттегляте точката, г-н Мелемов. Хубаво е, 
когато се приемат някакви неща, тия, които ви ги готвят, да ги изпипват. И последно. 

Тука сте записали за Община Смолян Николай Мелемов, а за Община Мосул? Какъв е 
този? Областен управител, кмет? 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: На Мосул беше кмета. 
ФИЛИП ТОПОВ: Предлагам да добавите за Община Мосул – кмет. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Да. Благодаря ви! Съгласен съм. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Благодаря! 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Присъстваха кметът на Община Мосул, която е 4 милиона 
население и заместник-областния управител на областта, която е записана. 
(Филип Топов, от място: Запишете го.) 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Благодаря, г-н Мелемов! Благодаря, г-н Топов! Колеги, други 

желаещи? Не виждам. Който е съгласен да прекратим разискванията, моля да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 17, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 
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ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Със 17 „за“, без „против“ и „въздържали се“, Прекратихме 
разискванията. Колеги, който е „за, да бъде подписано такова споразумение, моля да 
гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 19, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 1. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: С 19 „за“, без „против“ и 1 „въздържали се“, приехме и 

решението за сключване на споразумение по точка 24. 

 

Общинският съвет след като се запозна с Докладната записка на Николай 

Мелемов – Кмет на община Смолян, на  основание чл.21, ал.1, т. 23 и чл.61 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация, 

 

Р Е Ш И: 

 

I. Одобрява разпоредбите на Споразумение за сътрудничество между Община 
Смолян, Република България и Областна администрация Ниневиа, Община Мосул, 

Република Ирак, съгласно приложен проект /Приложение № 1/. 

II. Възлага на кмета на община Смолян да подпише Споразумение за 
сътрудничество между Община Смолян, Република България и Областна 
администрация Ниневиа, Община Мосул, Република Ирак, съгласно одобрения проект 
по предходния пункт. 

III. Възлага на кмета на Община Смолян контрола върху изпълнението на 
споразумението по предходния пункт. 
 

  

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Колеги, благодаря ви много за работата на днешния общински 

съвет! Поради изчерпване на дневния ред, закривам заседанието. 

 

 

(Заседанието на Общинския съвет беше закрито в 19.10 часа.) 

 

 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА 

Председател на Общински съвет – Смолян         

 

 

Изготвил,  

Анелия Кехайова – мл. експерт             


