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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 

№ 27 

 

Днес, 30.09.2021 година, от 13.00 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: 26 общински съветници. 

 Отсъстват: Илия Томов, Мария Семерджиева, Салих Аршински. 

 

 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА – председател на Общински съвет – Смолян: Добър ден на 
всички! Уважаеми общински съветници, в момента присъстват 19 общински съветници 

в залата. Предлагам на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление 
и местната администрация, във връзка с чл. 63, ал. 2 от Правилника за организацията и 

дейността на Общинския съвет, е свикано днешното заседание, на 30 септември 2021 

година, от 13 часа. Предлагам да открием нашето заседание. Предложеният дневен ред 

се състои от 26 точки, като има предоставена допълнително една докладна, която ви е 
дадена на всички общински съветници и имаме замяна на докладна, която също ви е 
предоставена на всички и е изпратена. Имате думата относно дневния ред на днешното 

заседание. Има ли някой желание относно дневния ред? Не виждам. Който е съгласен да 
прекратим разискванията относно дневния ред, 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 относно дневния ред. Колеги, дневният ред се състои от предложените 26 

точки плюс 27 точка, като моето предложение е като 25 точка да бъде включена точката 
за дарението на Храм „Света Богородица“ в Устово, а 27 точка да бъде питанията. 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 така 
предложения дневния ред.  

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:  

 

1. Утвърждаване на паралелки в Средно училище „Отец Паисий“ - гр. Смолян с брой 

на учениците в тях под определения минимум за учебната  2021/2022 година. 
Докладва: Николай Мелемов - Кмет на община Смолян 

 

2. Промяна на капацитета в „Дневен център за деца и младежи с увреждания“ и 

„Дневен център за пълнолетни лица с увреждания“ – гр. Смолян, ул. „Зорница“ 

№ 10. 

Докладва: Николай Мелемов - Кмет на община Смолян 
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3. 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 

 

4. Сключване на предварителен договор по реда на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ за част 
от поземлен имот с идентификатор 00597.501.92 по кадастралната карта на с. 
Арда, общ. Смолян. 

Докладва: Николай Мелемов - Кмет на община Смолян 

 

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

Докладва: Николай Мелемов - Кмет на община Смолян 

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

Докладва: Николай Мелемов - Кмет на община Смолян 

 

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

Смолян. 

Докладва: Николай Мелемов - Кмет на община Смолян 

 

8. Учредяване на безвъзмездно право на ползване  на Районна лекарска колегия – 

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

Докладва: Николай Мелемов - Кмет на община Смолян 

9. Възмездно право на пристрояване върху поземлен имот с идентификатор 

67653.917.248 по кадастралната карта на гр. Смолян – частна общинска 
собственост по реда на чл. 38, ал. 2 от Закона за общинската собственост. 

Докладва: Николай Мелемов - Кмет на община Смолян 

 

10. Изкупуване на недвижими имот с идентификатор 67653.925.332, 67653.925.333, 

67653.925.334, 67653.925.336 и 67653.925.339 по кадастралната карта на гр. 

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

Докладва: Николай Мелемов - Кмет на община Смолян 

 

11. Приемане на окончателен план и отчет за изпълнението на бюджета и средствата 
от европейския съюз и отчет за състоянието на общинския дълг към 31.12.2020 

година на Община Смолян. 

Докладва: Николай Мелемов - Кмет на община Смолян 

 

12. 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 
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13. Отмяна на Решение № 47 от 28.11.2019 г. на Общински съвет – Смолян, за 
отдаване под наем на част от поземлен имот публична общинска собственост с 
идентификатор 67653.1.669 по кадастрална карта на гр. Смолян. 

Докладва: Николай Мелемов - Кмет на община Смолян 

 

14. Изкупуване на част от недвижим имот с идентификатор 67653.926.81 по 

кадастралната карта на гр. Смолян, кв. Устово на основание чл. 199 от ЗУТ във 
връзка с чл. 33 от ЗС  

Докладва: Николай Мелемов - Кмет на община Смолян 

 

15. Даване на предварително съгласие за изменение на  Подробен устройствен план, 

за УПИ IX-озеленяване и улична регулация, кв. 41 по плана на с. Кутела, община 
Смолян. 

Докладва: Николай Мелемов - Кмет на община Смолян 

 

16. Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и 

застрояване на поземлен имот с идентификатор 67653.5.196, част от ПИ 

67653.5.197 и част от ПИ 67653.5.200 в местност „Забацко“, землище гр. Смолян, 

Община Смолян. 

Докладва: Николай Мелемов - Кмет на община Смолян 

 

17. Разрешение за изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план 

- План за регулация и застрояване за УПИ ІІІ - 250 – курортна дейност, част от УПИ I 

– Озеленяване, УПИ VI-Озеленяване и улична регулация в кв.6, местност „Ардашлъ”, 

землището на с. Стойките в курортно – туристическо ядро „Малина”, курортен 

комплекс Пампорово,  Община Смолян, за изключване земи и гори от ДГФ за част 
от поземлен имот с идентификатор 69345.6.71”. 

Докладва: Николай Мелемов - Кмет на община Смолян 

 

18. Разрешение за изработване на Подробен устройствен план – парцеларен план и 

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

Докладва: Николай Мелемов - Кмет на община Смолян 

 

19. Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и 

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

Докладва: Николай Мелемов - Кмет на община Смолян 

 

20. Разрешение за изработване на Подробен устройствен план – устройствена план 

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

кв.2, к.к. Пампорово, общ. Смолян“. 

Докладва: Николай Мелемов - Кмет на община Смолян 

 

21. Разрешение за изработване на Подробен устройствен план – устройствена план 

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

67653.1.229 (УПИ I – 1229, за хотел в кв. 81) местност „Караманджа“, град 

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

 

22. Разрешение за изменение на Подробен устройствен план - План за регулация и 

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

Докладва: Николай Мелемов - Кмет на община Смолян 

 

23. Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и 

застрояване на поземлен имот с идентификатор 49014.17.362 в местност 
„Марецко“, землище с. Момчиловци, Община Смолян. 

Докладва: Николай Мелемов - Кмет на община Смолян 

 

24. Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и 

застрояване на поземлен имот с идентификатор 67653.5.197, част от ПИ 

67653.5.196 и част от ПИ 67653.5.200 в местност „Забацко“, землище гр. Смолян, 

Община Смолян. 

Докладва: Николай Мелемов - Кмет на община Смолян 

 

25. Дарение на парични средства за ремонти дейности по покривната конструкция на  
Храм „Успение Богородица“ кв. Устово. 

Докладва: Николай Мелемов – Кмет на община Смолян   

 

26. Изпълнение на Решение № 619 от 26.08.2021 г. на Общински съвет Смолян. 

Докладва: Венера Аръчкова – Председател на ОбС – Смолян 

27. Питания. 
 

 
ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Утвърждаване на паралелки в Средно 

училище „Отец Паисий“ - гр. Смолян с брой на учениците в тях под определения 
минимум за учебната  2021/2022 година 

Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

 

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

утвърждаване на паралелки в Средно училище „Отец Паисий“, гр. Смолян, с брой на 
учениците в тях под определения минимум за учебната 2021/2022 г. Давам думата на г-
н Мелемов, кмет на общината. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Уважаеми дами и господа общински съветници, по тази точка 
няма какво да добавя. Колеги, имате думата за изказвания. 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, преминаваме към гласуване решението на т. 1. Който е съгласен, 

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

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

по точка 1.  
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Общинският съвет след като се запозна с Докладната записка на Марин Захариев 

– зам.-кмет на община Смолян, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация и чл. 68 от Наредба за 
финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното 

образование, както и за осигуряване на нормален образователно-възпитателен процес и 

съображенията ни за намаляване на струпване на ученици в един клас във връзка със 
създалата се епидемиологична обстановка на територията на страната ни, 

 

Р Е Ш И: 

 

1. Утвърждава формиране на маломерни самостоятелни паралелки за учебната 
2021/2022 година по чл. 68 от Наредба за финансирането на институциите в системата 
на предучилищното и училищното образование, с брой на учениците в паралелка не по-

малко от 10, както следва: 

За горепосоченото училище се прилагат разпоредбите на чл. 68, ал. 2-7 от Наредба 
за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното 

образование. 
2. Възлага на Кмета на Общината да предприеме необходимите действия за 

привеждане на приетото по т. 1 решение в изпълнение. 
 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Преминаваме към точка 2. 

 

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Промяна на капацитета в „Дневен център за 
деца и младежи с увреждания“ и „Дневен център за пълнолетни лица с увреждания“ – гр. 

Смолян, ул. „Зорница“ № 10. 

Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Промяна на капацитета в „Дневен център за деца и младежи с 
увреждания“ и „Дневен център за пълнолетни лица с увреждания“ – гр. Смолян, ул. 

„Зорница“ № 10. Давам думата на г-н Мелемов. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Докладната е във връзка с постъпила докладна записка от 
директорката на комплекса относно промяна на броя на потребителите на услугата. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Колеги, имате думата за изказвания. 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 2. Преминаваме към гласуване на 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 

на точка 2. 

 

 

№ по 

ред 

Училище / населено 

място 

Клас / паралелка Брой 

ученици в 

паралелка 

 1. СУ „Отец Паисий”  - 

Смолян 

II а клас                 1 самостоятелна 
II б клас                 1 самостоятелна 
 

15 

15 
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Общинският съвет след като се запозна с Докладната записка на Марин Захариев 

– зам.-кмет на община Смолян, на основание чл. 85, ал. 1, чл. 87 от Правилника за 
прилагане на Закона за социалните услуги, чл. 60, т. 3 от Наредба за планирането на 
социални услуги и във връзка с изискванията на § 1, т. 14 и т. 15 от Допълнителните 
разпоредби на Закона за социалните услуги  и чл. 21. ал. 1, т. 12 и ал. 2, чл. 27, ал. 3 от 
Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 60, ал. 1 от АПК,  

 

Р Е Ш И: 

 

1. Дава съгласие за намаляване броя на потребителите в социална услуга „Дневен 

център за деца и младежи с увреждания“ гр. Смолян от 36 на 24, считано от 01.10.2021 

г. 
2. Дава съгласие за увеличаване броя на потребителите в социална услуга „Дневен 

център за пълнолетни лица с увреждания “ гр. Смолян от 12 на 24, считано от 01.10.2021 

г. 
3. Възлага на Кмета на Община Смолян да предостави Решението на Общински 

съвет – Смолян за Промяна на капацитета в „Дневен център за деца и младежи с 
увреждания“ и „Дневен център за пълнолетни лица с увреждания“ – гр. Смолян, ул. 

„Зорница“ № 10 пред Агенция за социално подпомагане и Агенция за качеството на 
социалните услуги. 

 

 

ПО ТРЕТА 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 3 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. Давам думата на г-н Мелемов.  

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Няма какво да добавя и по тази точка. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Колеги, имате думата за изказвания. 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. Преминаваме към гласуване, колеги,  на решението. 

 

Поименно гласуване на проекта за решение по т. 3 от дневния ред: 

 

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

3. Валентин Кюлхански     – отсъства 
4. Венера Аръчкова      – „за“ 

5. Вижданка Младенова     – „за“ 

6. Виолета Бояджиева      – „за“ 

7. Денислав Костов      – „за“ 

8. Димитър Ангелов      – „за“ 

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

11. Иван Френкев      – „за” 

12. Иван Гавазов      – „за“ 

13. Илия Томов       – отсъства 
14. Коста Начев       – „за“ 

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

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      – отсъства 
24. Софка Иванова      – „за” 

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

27. Тихомир Ризов      – „за“ 

28. Тодор Митов      – „за” 

29. Филип Топов      – „за“ 

 

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

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

по точка 3. 

 
 

Общинският съвет след като се запозна с Докладната записка на Марин Захариев 

– зам.-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 67653.917.623.7.85 (шест седем шест пет 
три точка девет едно седем точка шест двe три точка седем точка осем пет) със ЗП 18.23 

/осемнадесет цяло и двадесет и три стотни/ кв. м. предназначение на самостоятелния 
обект: за здравни и социални услуги, брой нива на обекта:1, обект 305 разположен на 
етаж: 3 в сграда с идентификатор 67653.917.623.7, находяща се в поземлен имот с 
идентификатор 67653.917.623 на сградата актуван с Акт за частна общинска собственост 
№ 2123/14.07.2021 год., вписан в Служба по вписванията – Смолян под №1745, акт № 

60, том VІ, н.д. 335, вх. регистър 1760/03.08.2021г. – (т.3.2.Здравни услуги -3,70  за кв.м.). 
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2. Самостоятелен обект с идентификатор 67653.917.623.7.82 (шест седем шест пет 
три точка девет едно седем точка шест двe три точка седем точка осем двe) 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 304 разположен на 
етаж: 3 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 № 2122/14.07.2021 год., вписан в Служба 
по вписванията – Смолян под №1743, акт № 58, том VІ, н.д. 333, вх. регистър 

1759/03.08.2021г. (т.3.2.Здравни услуги  -3,70 за кв. м. ). 

3. Самостоятелен обект с идентификатор 67653.917.623.7.90 (шест седем шест пет 
три точка девет едно седем точка шест двe три точка седем точка девет нула) със ЗП 

18.23 /осемнадесет цяло и двадесет и три стотни/ кв. м. предназначение на 
самостоятелния обект: за здравни и социални услуги, брой нива на обекта:1, обект 308 

разположен на етаж: 3 в сграда с идентификатор 67653.917.623.7, находяща се в поземлен 

имот с идентификатор 67653.917.623, ведно с 0,62% идеални части от общите части на 
сградата, актуван с Акт за частна общинска собственост № 2126/14.07.2021 год., вписан 

в Служба по вписванията – Смолян под №1447,  акт № 62, том VI, н.д. 337, вх. регистър 

1763/03.08.2021г. (т.3.2.Здравни услуги -3,70  за кв. м. ). 

4.Самостоятелен обект с идентификатор 67653.917.623.7.93 (шест седем шест пет 
три точка девет едно седем точка шест двe три точка седем точка девет три) със ЗП 41.88 

/четиридесет и един цяло и осемдесет и осем стотни/ кв. м. предназначение на 
самостоятелния обект: за здравни и социални услуги, брой нива на обекта:1, обект 309-

309А разположен на етаж: 3 в сграда с идентификатор 67653.917.623.7, находяща се в 

поземлен имот с идентификатор 67653.917.623, ведно с 1,42% идеални части от общите 
части на сградата актуван с Акт за частна общинска собственост № 2127/14.07.2021 год., 

вписан в Служба по вписванията – Смолян под №1748, акт № 63, том VI, н.д. 338, вх. 

регистър 1764/03.08.2021г. (т.3.2.Здравни услуги -3,70 за кв. м. ). 

5. Самостоятелен обект с идентификатор 67653.917.623.7.73 (шест седем шест пет 
три точка девет едно седем точка шест двe три точка седем точка седем три) със ЗП 20.02 

/двадесет цяло и двe стотни/ кв. м. предназначение на самостоятелния обект: за здравни 

и социални услуги, брой нива на обекта:1, обект 316  разположен на етаж: 3 в сграда с 
идентификатор 67653.917.623.7, находяща се в поземлен имот с идентификатор 

67653.917.623, ведно с 0.68% идеални части от общите части на сградата, актуван с Акт 
за частна общинска собственост № 2134/14.07.2021 год., вписан в Служба по 

вписванията – Смолян под №1754, акт № 69, том VI, н.д. 344, вх. регистър 

1771/03.08.2021г. (т.3.2.Здравни услуги -3,70  за кв. м.  ). 

6. Самостоятелен обект с идентификатор 67653.917.623.7.68 (шест седем шест пет 
три точка девет едно седем точка шест двe три точка седем точка шест осем) със ЗП 16.98 

/шестнадесет цяло и деветдесет и осем стотни/ кв. м. предназначение на самостоятелния 
обект: за здравни и социални услуги, брой нива на обекта:1, обект 504. разположен на 
етаж: 3 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 № 2143/14.07.2021 год., вписан в Служба 
по вписванията – Смолян под №1797, акт № 96, том VI, н.д. 358, вх. регистър 

1813/09.08.2021г. (т.3.2.Здравни услуги  -3,70  за кв. м.  ). 

7. Самостоятелен обект с идентификатор 67653.917.623.7.31 (шест седем шест пет 
три точка девет едно седем точка шест двe три точка седем точка три едно) със ЗП 16.98 

/шестнадесет цяло и деветдесет и осем стотни/ кв. м. предназначение на самостоятелния 
обект: за здравни и социални услуги, брой нива на обекта:1, обект 412, разположен на 
етаж: 2 в сграда с идентификатор 67653.917.623.7, находяща се в поземлен имот с 
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идентификатор 67653.917.623, ведно с 0,58% идеални части от общите части на сградата 
актуван с Акт за частна общинска собственост № 2117/14.07.2021 год., вписан в Служба 
по вписванията – Смолян под №1652, акт № 200, том V, н.д. 313, вх. регистър 

1668/27.07.2021г. (т.3.2.Здравни услуги -3,70  за кв. м.; 3.11.Обслужващо помещение ). 
 

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 ЧЕТВЪРТА 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 

00597.501.92 по кадастралната карта на с. Арда, общ. Смолян. 

Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Преминаваме към точка 4 от дневния ред, а именно сключване на 
предварителен договор по реда на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ за част от поземлен имот с 
идентификатор 00597.501.92 по кадастралната карта на с. Арда, община Смолян. 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“ – 19, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: С 19 „за“, без „против“ и „въздържали се“, прекратихме 
разискванията. Преминаваме към гласуване на решението за сключване на 
предварителен договор за село Арда. 
 

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

 

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

3. Валентин Кюлхански     – отсъства 
4. Венера Аръчкова      – „за“ 

5. Вижданка Младенова     – „за“ 

6. Виолета Бояджиева      – „за“ 

7. Денислав Костов      – „за“ 

8. Димитър Ангелов      – „за“ 

9. Димитър Кръстанов     – „за“ 

10. Екатерина Гаджева      – „за“ 

11. Иван Френкев      – „за” 

12. Иван Гавазов      – „за“ 

13. Илия Томов       – „за“ 

14. Коста Начев       – „за“ 

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

17. Минчо Симов     – „за” 
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18. Петър Мирчев      – „за“ 

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

22. Салих Аршински      – отсъства  
23. Сийка Йочева      – отсъства 
24. Софка Иванова      – „за” 

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

27. Тихомир Ризов      – „за“ 

28. Тодор Митов      – „за” 

29. Филип Топов      – „за“ 

 

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

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Благодаря ви! С 20 „за“, без „против“ и „въздържали се“, приехме 
решението по точка 4. 

 

Общинският съвет след като се запозна с Докладната записка на Марин Захариев 

– зам.-кмет  на Община Смолян, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2, и чл. 27, ал. 5 от 
Закона за местното самоуправление и местната администрация чл. 35, 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. Дава съгласие за сключване на предварителен договор с Федя Аргиров 

Романов и Сирма Алдумирова Романова по реда на чл. 15, ал. 3, и ал. 5 от Закона за 
устройства на територията. 

2. Упълномощава Кмета на Община Смолян да сключи предварителен договор 

Федя Романов и Сирма Романова за продажба на 512 (петстотин и дванадесет) кв. м. от 
поземлен имот с идентификатор 00597.501.92 (пет девет седем точка пет нула едно точка 
девет двe) с площ от 572.00 кв. м. /петстотин седемдесет и два кв. м. /с начина на трайно 

ползване: незастроен имот за жилищни нужди, трайно предназначение на територията: 
урбанизирана, при граници: 00597.501.772, 00597.501.93, 00597.501.867, 00597.501.802, 

УПИ III-48 в кв.16, актуван с акт за частна общинска собственост № 2159/09.09.2021 год. 

на пазарна оценка от 3584,00 (три хиляди и петстотин осемдесет четири) лева, без ДДС. 

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

плащане на цената, да сключи окончателен договор. 

 

ПО ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Сключване на предварителен договор по реда 
на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ за поземлен имот с идентификатор 14129.930.214 по 

кадастралната карта на с. Габрица, общ. Смолян. 

Докладва: Николай Мелемов – Кмет на община Смолян 

 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Преминаваме към точка № 5 от дневния ред, а именно сключване 
на предварителен договор по реда на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ за поземлен имот с 
идентификатор 14129.930.214 по кадастралната карта на с. Габрица, общ. Смолян. Давам 

думата на г-н Мелемов. 
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НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Благодаря! Няма какво да добавя по тази точка. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Колеги, имате думата за изказвания, дискусия по тази точка. 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. Колеги, преминаваме към гласуване на решението за сключване на 
предварителен договор по реда на чл. 15 в с. Габрица. 
 

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

 

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

3. Валентин Кюлхански     – „за“ 

4. Венера Аръчкова      – „за“ 

5. Вижданка Младенова     – „за“ 

6. Виолета Бояджиева      – „за“ 

7. Денислав Костов      – „за“ 

8. Димитър Ангелов      – „за“ 

9. Димитър Кръстанов     – „за“ 

10. Екатерина Гаджева      – „за“ 

11. Иван Френкев      – „за“ 

12. Иван Гавазов      – „за“ 

13. Илия Томов       – отсъства 
14. Коста Начев       – „за“ 

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

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      – отсъства 
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. 
(Анелия Кехайова: 22 „за“, без „против“ и „въздържали се“.) 

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

по точка 5 от дневния ред. 

 

Общинският съвет след като се запозна с Докладната записка на на Марин 

Захариев – зам.-кмет  на Община Смолян, на основание  чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2, и чл. 27, 

ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация чл. 35, ал. 4, т. 2 
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от Закона за общинската собственост и чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от Закона за устройство на 
територията,   
 

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 година на Общински съвет 
Смолян в Приложение № 5 – Разпоредителни сделки на основание чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от 
Закона за устройство на територията, допълва поземлен имот с идентификатор 

14129.930.214 (едно четири едно двe девет точка девет три нула точка двe едно четири) с 
площ от 35.00 кв.м. /тридесет и пет кв.м. /с начин на трайно ползване: ниско застрояване 
(до 10 m), трайно предназначение на територията: урбанизирана, при граници: 

14129.930.28, 1429.930.200, 14129.930.27, 14129.930.203, 14129.930.26, актуван с акт за 
частна общинска собственост № 2158/09.09.2021 год. 

2. Дава съгласие за сключване на предварителен договор с Димитър Пампулов и 

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

3. Упълномощава Кмета на Община Смолян да сключи предварителен договор 

Димитър Пампулов и Оксана Пампулова за продажба на поземлен имот с идентификатор 

14129.930.214 (едно четири едно двe девет точка девет три нула точка двe едно четири) с 
площ от 35.00 кв.м. /тридесет и пет кв.м. /с начин на трайно ползване: ниско застрояване 
(до 10 m), трайно предназначение на територията: урбанизирана, при граници: 

14129.930.28, 1429.930.200, 14129.930.27, 14129.930.203, 14129.930.26, актуван с акт за 
частна общинска собственост № 2158/09.09.2021 год. на пазарна оценка от 280,00 (двеста 

осемдесет и четири) лева, без ДДС. 

4. След влизане в сила на изменението на Подробният устройствен план и плащане 
на цената, да сключи окончателен договор. 

 

ПО ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Сключване на предварителен договор по 

реда на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ за поземлен имот с идентификатор 69345.100.197 по 

кадастралната карта на с. Стойките, общ. Смолян. 

Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Преминаваме към точка 6 от дневния ред. Сключване на 
предварителен договор по реда на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ за поземлен имот с 
идентификатор 69345.100.197 по кадастралната карта на с. Стойките, общ. Смолян. 

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“ – 20, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: С 20 „за“, без „против“ и „въздържали се“, прекратихме 
разискванията. Колеги, преминаваме към гласуване на решението за сключване на 
предварителен договор по реда на чл. 15, по кадастралната карта на с. Стойките, община 
Смолян. 

 

Поименно гласуване на проекта за решение по т. 6 от дневния ред: 
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1. Ангел Безергянов      – отсъства 
2. Божидар Шуманов      – „за“ 

3. Валентин Кюлхански     – „за“ 

4. Венера Аръчкова      – „за“ 

5. Вижданка Младенова     – „за“ 

6. Виолета Бояджиева      – „за“ 

7. Денислав Костов      – „за“ 

8. Димитър Ангелов      – „за“ 

9. Димитър Кръстанов     – „за“ 

10. Екатерина Гаджева      – „за“ 

11. Иван Френкев      – „за” 

12. Иван Гавазов      – „за“ 

13. Илия Томов       – отсъства 
14. Коста Начев       – „за“ 

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

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      – отсъства 
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. 
(Анелия Кехайова: 22 „за“, без „против“ и „въздържали се“.) 

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

по точка 6 от дневния ред. 

 

  Общинският съвет след като се запозна с Докладната записка на Марин Захариев 

– зам.-кмет на Община Смолян, на основание чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската 
собственост,  § 8, ал. 3 във връзка с ал. 2, т. 1 и чл. чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от Закона за 
устройство на територията 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 година на Общински 

съвет Смолян в Приложение № 5 – Разпоредителни сделки на основание чл. 15, ал. 3 и 

ал. 5 от Закона за устройство на територията, както следва: поземлен имот с 
идентификатор 69345.100.197 (шест, девет, три, четири, пет, точка, едно, нула, нула, 
точка, едно, девет, седем)  с площ 120 (сто и двадесет) кв.м, с начин на трайно ползване: 
ниско застрояване (до 10 m), трайно предназначение: урбанизирана; при граници: 
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69345.100.223 (шест, девет, три,  четири, пет, точка, едно, нула, нула, точка, две, две, 
три), 69345.100.200 (шест, девет, три, четири, пет, точка, едно, нула, нула, точка, две, 
нула, нула), 69345.100.1954 (шест, девет, три, четири, пет, точка, едно, нула, нула, точка, 
едно, девет, пет, четири), 69345.100.1960 (шест, девет, три, четири, пет, точка, едно, 

девет, шест, нула), кв. 43 по плана на с. Стойките, общ. Смолян, актуван с Акт за 
общинска собственост №2161/09.09.2021г. 

2. Дава съгласие за сключване на предварителен договор с Марина Георгиева по 

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

3. Упълномощава Кмета на Община Смолян да сключи предварителен договор с 
Марина Георгиева за продажба на поземлен имот с идентификатор 69345.100.197 (шест, 
девет, три, четири, пет, точка, едно, нула, нула, точка, едно, девет, седем)  с площ 120 

(сто и двадесет) кв.м, с начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 m), трайно 

предназначение: урбанизирана; при граници: 69345.100.223 (шест, девет, три,  четири, 

пет, точка, едно, нула, нула, точка, две, две, три), 69345.100.200 (шест, девет, три, четири, 

пет, точка, едно, нула, нула, точка, две, нула, нула), 69345.100.1954 (шест, девет, три, 

четири, пет, точка, едно, нула, нула, точка, едно, девет, пет, четири), 69345.100.1960 

(шест, девет, три, четири, пет, точка, едно, девет, шест, нула), кв. 43 по плана на с. 
Стойките, общ. Смолян, актуван с Акт за общинска собственост №2161/09.09.2021г.,  на 
пазарна цена в размер на 1 200,00 (хиляда и двеста) лева, без ДДС. 

4. След плащане на цената, да се сключи окончателен договор. 

 

ПО СЕДМА 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 

67653.917.925 по кадастралната карта на гр. Смолян. 

Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Преминаваме към точка 7, относно сключване на предварителен 

договор по реда на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ за част от поземлен имот с идентификатор 

67653.917.925 по кадастралната карта на гр. Смолян. 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“ – 23, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: С 23 „за“, без „против“ и „въздържали се“, прекратихме 
разискванията. Колеги, преминаваме към гласуване решението на точка 7, а именно 

сключване на предварителен договор по чл. 15, по кадастралната карта на гр. Смолян. 

 

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

 

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

3. Валентин Кюлхански     – „за“ 

4. Венера Аръчкова      – „за“ 

5. Вижданка Младенова     – „за“ 

6. Виолета Бояджиева      – „за“ 

7. Денислав Костов      – „за“ 

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

10. Екатерина Гаджева      – „за“ 

11. Иван Френкев      – „за” 

12. Иван Гавазов      – „за“ 

13. Илия Томов       – отсъства 
14. Коста Начев       – „за“ 

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      – отсъства 
23. Сийка Йочева      – отсъства 
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. 
(Анелия Кехайова: 23„за“, без „против“ и „въздържали се“.) 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: С 23 „за“, без „против“ и „въздържали се“, приехме решението за 
сключване на предварителен договор в гр. Смолян. 

 

Общинският съвет след като се запозна с Докладната записка на Марин Захариев 

– зам.-кмет на Община Смолян, на основание  чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2, и чл. 27, ал. 5 от 
Закона за местното самоуправление и местната администрация чл. 35, 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.  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 
Закона за устройство на територията, допълва 500 (петстотин) кв. м. от поземлен имот с 
идентификатор 67653.917.925 (шест седем шест пет три точка девет едно седем точка 
девет двe пет) с площ от 2335.00 кв. м. /двe хиляди триста тридесет и пет кв. м. /трайно 

предназначение на територията: урбанизирана, при граници: 67653.917.574, 

67653.917.584, 67653.917.494, 6653.917.589, 67653.917.924, 67653.917.595, 67653.917.585, 

67653.96.23, 67653.96.22, 67653.917.582, IV-925 - за жилищни нужди в кв. 218 по плана на 
гр. Смолян, актуван с акт за частна общинска собственост № 2160/09.09.2021 год. 

2. Дава съгласие за сключване на предварителен договор с Венцислав Караилиев 

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

3. Упълномощава Кмета на Община Смолян да сключи предварителен договор с 
Венцислав Караилиев за продажба на 500 (петстотин) кв. м. от поземлен имот с 
идентификатор 67653.917.925 (шест седем шест пет три точка девет едно седем точка 
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девет двe пет) с площ от 2335.00 кв. м. /двe хиляди триста тридесет и пет кв. м. /трайно 

предназначение на територията: урбанизирана, при граници: 67653.917.574, 

67653.917.584, 67653.917.494, 6653.917.589, 67653.917.924, 67653.917.595, 67653.917.585, 

67653.96.23, 67653.96.22, 67653.917.582, IV-925 - за жилищни нужди в кв. 218 по плана на 
гр. Смолян, актуван с акт за частна общинска собственост № 2160/09.09.2021 год. на 
пазарна оценка от 14000 (четиринадесет хиляди) лева, без ДДС. 

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

плащане на цената, да сключи окончателен договор. 

 

ПО ОСМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Учредяване на безвъзмездно право на 
ползване на Районна лекарска колегия – Смолян, върху имот частна общинска 
собственост по реда на Закона за общинската собственост (Стоматологична 

поликлиника). 

Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Преминаваме към точка 8, а именно  учредяване на безвъзмездно 

право на ползване на Районна лекарска колегия – Смолян, върху имот частна общинска 
собственост по реда на Закона за общинската собственост, намиращ се в Стоматологична 
поликлиника. 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“ – 23, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: С 23 „за“, без „против“ и „въздържали се“, прекратихме 
разискванията. Колеги, поименно гласуване относно решението за отдаване 
безвъзмездно под наем на Районна лекарска колегия. 
 

 

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

 

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

3. Валентин Кюлхански     – „за“ 

4. Венера Аръчкова      – „за“ 

5. Вижданка Младенова     – „за“ 

6. Виолета Бояджиева      – „за“ 

7. Денислав Костов      – „за“ 

8. Димитър Ангелов      – „за“ 

9. Димитър Кръстанов     – „за“ 

10. Екатерина Гаджева      – „за“ 

11. Иван Френкев      – „за” 

12. Иван Гавазов      – „за“ 

13. Илия Томов       – отсъства 
14. Коста Начев       – „за“ 

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

17. Минчо Симов     – „за” 

18. Петър Мирчев      – „за“ 

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

21. Радослава Вълчанова – Кисимова    – „за“ 

22. Салих Аршински      – отсъства  
23. Сийка Йочева      – отсъства 
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. 
(Анелия Кехайова: 23 „за“, без „против“ и „въздържали се“.) 

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

по точка 8. 

 

 

Общинският съвет след като се запозна с Докладната записка на Марин Захариев 

– зам.-кмет на Община Смолян, на основание чл.21, ал.1, т.8 чл.27 ал.4 и ал.5 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация, чл. 39, ал. 4 от Закона за общинската 
собственост,   
 

Р Е Ш И: 
 

1. Предоставя безвъзмездно право на ползване на Районна лекарска колегия – 

Смолян с Булстат 120070159, самостоятелен обект с идентификатор 67653.917.623.7.56 

(шест седем шест пет три точка девет едно седем точка шест двe три точка седем точка 
пет шест) 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 209, 

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

имот с идентификатор 67653.917.623, ведно с 0,61% идеални части от общите части на 
сградата, актуван с АОС №2099/08.07.2021 г. , вписан в сл. по вписвания с вх.№1543, акт 
№118, том V, дело № 280  от 2021, партида №54250  за офис. 

2. Всички разходи свързани с ползването на имота, като ел.енергия, вода, общи 

части, телефон, данък (съгл.чл.11 ал.3 от ЗМДТ) и такса битови отпадъци, се заплащат 
от ползвателя.                                                                                                                             

3. Възлага на Кмета на Община Смолян да изготви заповед и да сключи договор за 
срок от 5 години. 

 

 

ПО ДЕВЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Възмездно право на пристрояване върху 

поземлен имот с идентификатор 67653.917.248 по кадастралната карта на гр. Смолян – 

частна общинска собственост по реда на чл. 38, ал. 2 от Закона за общинската 
собственост. 

Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Преминаваме към точка 9, а именно възмездно право на  
пристрояване върху поземлен имот с идентификатор 67653.917.248 по кадастралната 
карта на гр. Смолян – частна общинска собственост по реда на чл. 38, ал. 2 от Закона за 
общинската собственост. Давам думата на г-н Мелемов. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Благодаря! Няма какво да добавя по тази точка. 



Протокол № 27/30.09.2021 г.  

  

18 

 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Колеги, имате думата за изказвания. Не виждам. Който е съгласен 

да прекратим разискванията, моля да гласува. „Против“? „Въздържали се“? 

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

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: С 23 „за“, без „против“ и „въздържали се“, прекратихме 
разискванията. Преминаваме към гласуване решението по точка 9 от дневния ред. 

 

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

 

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

3. Валентин Кюлхански     – „за“ 

4. Венера Аръчкова      – „за“ 

5. Вижданка Младенова     – „за“ 

6. Виолета Бояджиева      – „за“ 

7. Денислав Костов      – „за“ 

8. Димитър Ангелов      – „за“ 

9. Димитър Кръстанов     – „за“ 

10. Екатерина Гаджева      – „за“ 

11. Иван Френкев      – „за” 

12. Иван Гавазов      – „за“ 

13. Илия Томов       – отсъства 
14. Коста Начев       – „за“ 

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      – отсъства 
23. Сийка Йочева      – отсъства 
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. 
(Анелия Кехайова: 23 „за“, без „против“ и „въздържали се“.) 

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

по точка 9. 

 

Общинският съвет след като се запозна с Докладната записка на Марин Захариев 

– зам.-кмет на Община Смолян, на основание чл. 8, ал. 9   и  чл. 38, ал. 2 от Закона за 
общинската собственост във връзка с и чл. 21, ал.1, т. 8 и т. 12, и чл. 27, ал. 5 от Закона за 
местното самоуправление и местна администрация, 
 

Р Е Ш И: 

 



Протокол № 27/30.09.2021 г.  

  

19 

 

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

общинска собственост за 2021 година приета с Решение № 395/22.12.2020. на 
Общински съвет Смолян в Приложение № 4 – Разпоредителни сделки на основание чл. 

37 и чл. 38 от Закона за общинската собственост, допълва 7 (седем) кв.м., на  I ниво 

(стълба) към сграда с идентификатор 67653.917.248.3 (шест седем шест пет три точка 
девет едно седем точка двe четири осем три), с предназначение: жилищна сграда - 

многофамилна със застроена площ 108 (сто и осемдесет)  кв.м по кадастралната карта 
на гр. Смолян, одобрена със Заповед № РД-18-14/10.05.2005 год. на Изпълнителен 

директор на АГКК разположена в поземлен имот с идентификатор 67653.917.248 (шест 
седем шест пет три точка девет едно седем точка двe четири осем) с площ от 1128.00 

кв.м. /хиляда сто двадесет и осем кв.м. /с начин на трайно ползване: Средно застрояване 
(от 10 до 15 m), трайно предназначение на територията: урбанизирана, при 

граници67653.917.249, 67653.917.254, 67653.917.246, 67653.917.337, УПИ VII в кв.184, 

ПИ с идентификатор 67653.917.248, който е частна общинска собственост на основание 
Акт за частна общинска собственост № 2162/09.09.2021 год.  

2. Дава съгласие Община Смолян да учреди възмездно право на пристрояване 
на наследници на Албена Чангалова в размер на 7 (седем) кв.м., на  I ниво (стълба) към  

сграда с идентификатор 67653.917.248.3 (шест седем шест пет три точка девет едно 

седем точка двe четири осем три), с предназначение: жилищна сграда - многофамилна 
със застроена площ 108 (сто и осемдесет)  кв.м по кадастралната карта на гр. Смолян, 

одобрена със Заповед № РД-18-14/10.05.2005 год. на  Изпълнителен директор на АГКК 

разположена в поземлен имот с идентификатор 67653.917.248 (шест седем шест пет три 

точка девет едно седем точка двe четири осем) с площ от 1128.00 кв.м. /хиляда сто 

двадесет и осем кв.м. /с начин на трайно ползване: Средно застрояване (от 10 до 15 m), 

трайно предназначение на територията: урбанизирана, при граници67653.917.249, 

67653.917.254, 67653.917.246, 67653.917.337, УПИ VII в кв.184, ПИ с идентификатор 

67653.917.248, който е частна общинска собственост на основание Акт за частна 
общинска собственост № 2162/09.09.2021 год.  на стойност 98,00 (деветдесет и осем) 

лева без ДДС. 

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

 

 

ПО ДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Изкупуване на недвижими имот с 
идентификатор 67653.925.332, 67653.925.333, 67653.925.334, 67653.925.336 и 

67653.925.339 по кадастралната карта на гр. Смолян, кв. Устово на основание чл. 199 от 
ЗУТ във връзка с чл. 33 от ЗС. 

Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Колеги, преминаваме към точка 10, а именно изкупуване на 
недвижими имот с идентификатор 67653.925.332, 67653.925.333, 67653.925.334, 

67653.925.336 и 67653.925.339 по кадастралната карта на гр. Смолян, кв. Устово на 
основание чл. 199 от ЗУТ във връзка с чл. 33 от ЗС. Давам думата на г-н Мелемов. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: В Община Смолян е постъпило заявление от граждани, с което 

ни предлагат да изкупим техните имоти. Към настоящия момент в Общината не се 
предвиждат съответните капиталови вложения в тези имоти. Затова предлагам на вашето 

внимание решение, с което отказваме изкупуването на описаните имоти. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Благодаря ви, г-н Мелемов! Давам думата, колеги, за изказвания 
относно тази точка. Има ли желаещи? Не виждам. Който е съгласен да прекратим 

разискванията, моля да гласува. „Против“? „Въздържали се“? 
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ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 23, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: С 23 „за“, без „против“ и „въздържали се“, прекратихме 
разискванията. Преминаваме към гласуване на решението по точка 10, а именно 

неизкупува дадените имоти в кв. Устово, гр. Смолян. 

 

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

 

1. Ангел Безергянов      – „за“ 

2. Божидар Шуманов      – „за“ 

3. Валентин Кюлхански     – „за“ 

4. Венера Аръчкова      – „за“ 

5. Вижданка Младенова     – „за“ 

6. Виолета Бояджиева      – „за“ 

7. Денислав Костов      – „за“ 

8. Димитър Ангелов      – „за“ 

9. Димитър Кръстанов     – „за“ 

10. Екатерина Гаджева      – „за“ 

11. Иван Френкев      – „за” 

12. Иван Гавазов      – „за“ 

13. Илия Томов       – отсъства 
14. Коста Начев       – „за“ 

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      – отсъства 
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. 
(Анелия Кехайова: 25 „за“, без „против“ и „въздържали се“.) 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: С 25 „за“, без „против“ и „въздържали се“, приехме решението 

относно неизкупуването на поземлен имот. 
 

Общинският съвет след като се запозна с Докладната записка на Марин Захариев 

– зам.-кмет на Община Смолян, на основание чл.21, ал.1 т.8 и чл.27, ал. 5 от Закона за 
местното самоуправление и местна администрация, чл. 8, ал.1 от Закона за общинската 
собственост, във връзка с чл.199 от Закона за устройство на територията, чл. 33 от Закона 
за собствеността, 
 

Р Е Ш И: 
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1. Не дава съгласие, да бъде изкупен Поземлен имот с идентификатор 67653.925.332 

(шест, седем, шест, пет, три, точка, девет, две, пет, точка, три, три, две) целия с площ 144 

(сто четиридесет и четири) кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, 
начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10m) по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на гр. Смолян, одобрена със Заповед № 300-5-66/11.10.2004 год. на 
Изпълнителен директор на АГКК – Смолян, при граници: п.и. 67653.925.335,  п.и. 

67653.925.334, п. и. 67653.925.345, участващ в УПИ ІV – за атракционни заведения, кв. 107 

по плана на гр. Смолян, кв. Устово на цена 2592,00 (две хиляди петстотин деветдесет и 

два) лева, собственост на  Таня Арабаджийска съгласно по силата на Нотариален акт за 
продажба на недвижим имот срещу гледане и издръжка № 406, том ІІІ, дело 995/1992 г. и 

Удостоверение за наследници № 460/12.04.2021 г. 
 

2. Не дава съгласие, да бъде изкупен поземлен имот с идентификатор 67653.925.333 

(шест, седем, шест, пет, три, точка, девет, две, пет, точка, три, три, три) целия с площ 98 

(деветдесет и осем) кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на 
трайно ползване: ниско застрояване (до 10m) по кадастралната карта и кадастралните 
регистри на гр. Смолян, одобрена със Заповед № 300-5-66/11.10.2004 год. на Изпълнителен 

директор на АГКК – Смолян, при граници: п.и. 67653.925.339, п. и. 67653.925.345, участващ 

в УПИ ІІІ-озеленяване и УПИ ІV – за атракционни заведения, кв. 107 по плана на гр. 

Смолян, кв. Устово на цена 1764,00 (хиляда седемстотин шестдесет и четири)  лева, 
собственост на Таня Арабаджийска съгласно по силата на Нотариален акт за продажба на 
недвижим имот срещу гледане и издръжка № 406, том ІІІ, дело 995/1992 г. и Удостоверение 
за наследници № 460/12.04.2021 г. 

3. Не дава съгласие, да бъде изкупен поземлен имот с идентификатор 67653.925.334 

(шест, седем, шест, пет, три, точка, девет, две, пет, точка, три, три, четири) целия с площ 

1301 (хиляда триста и един) кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, 
начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10m) по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на гр. Смолян, одобрена със Заповед № 300-5-66/11.10.2004 год. на 
Изпълнителен директор на АГКК – Смолян, при граници: п.и. 67653.925.335, п.и. 

67653.926.3, п. и. 67653.925.343, п.и. 67653.925.332, п.и. 67653.925.345, участващ УПИ ІV – 

за атракционни заведения, кв. 107 по плана на гр. Смолян, кв. Устово на цена 23418,00 

(двадесет и три хиляди четиристотин и осемнадесет) лева, собственост на  Таня 
Арабаджийска, Татяна Аршенова и Мария Кираджиева, съгласно Нотариален акт за 
дарение на недвижим имот № 81, том ІІІ, рег. № 876, дело 596/2002 г., Нотариален акт за 
собственост върху недвижим имот-констативен № 627, том ІV, 25.06.1999 г.  и 

Удостоверение за наследници № 460/12.04.2021 г. 

4. Не дава съгласие, да бъде изкупен поземлен имот с идентификатор 67653.925.336 

(шест, седем, шест, пет, три, точка, девет, две, пет, точка, три, три, шест) целия с площ 32 

(тридесет и два) кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на 
трайно ползване: ниско застрояване (до 10m) по кадастралната карта и кадастралните 
регистри на гр. Смолян, одобрена със Заповед № 300-5-66/11.10.2004 год. на Изпълнителен 

директор на АГКК – Смолян, при граници: п.и. 67653.925.335, п. и. 67653.925.337, п.и. 

67653.925.345, участващ УПИ ІV – за атракционни заведения, кв. 107 по плана на гр. 

Смолян, кв. Устово на цена 576,00 (петстотин седемнадесет и шест) лева, собственост 
Таня Арабаджийска, Татяна Аршенова и Мария Кираджиева, съгласно Нотариален акт за 
дарение на недвижим имот № 81, том ІІІ, рег. № 876, дело 596/2002 г., Нотариален акт за 
собственост върху недвижим имот-констативен № 627, том ІV, 25.06.1999 г.  и 

Удостоверение за наследници № 460/12.04.2021 г. 
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5. Не дава съгласие, да бъде изкупен Поземлен имот с идентификатор 67653.925.339 

(шест, седем, шест, пет, три, точка, девет, две, пет, точка, три, три, девет) целия с площ 1396 

(хиляда триста деветдесет и шест) кв.м., трайно предназначение на територията: 
урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10m) по кадастралната 
карта и кадастралните регистри на гр. Смолян, одобрена със Заповед № 300-5-66/11.10.2004 

год. на Изпълнителен директор на АГКК – Смолян, при граници: п.и. 67653.925.338, п.и. 

67653.925.345, п. и. 67653.925.333, п.и. 67653.925.344, п.и. 67653.925.499, участващ УПИ 

ІІІ-озеленяване и УПИ ІV – за атракционни заведения, кв. 107 по плана на гр. Смолян, кв. 
Устово на цена 25128,00 (двадесет и пет хиляди сто двадесет и осем) лева, собственост 
Таня Арабаджийска, Татяна Аршенова и Мария Кираджиева, съгласно Нотариален акт за 
дарение на недвижим имот № 81, том ІІІ, рег. № 876, дело 596/2002 г., Нотариален акт за 
собственост върху недвижим имот-констативен № 627, том ІV, 25.06.1999 г. и 

Удостоверение за наследници № 460/12.04.2021 г. 

6. Упълномощава Кмета на Община Смолян да издаде необходимия за целта 
документи /писмен откази/, удостоверяващи несъгласието на Общински съвет за 
изкупуване на горецитираните имоти.   

 

 

ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Приемане на окончателен план и 

отчет за изпълнението на бюджета и средствата от европейския съюз и отчет за 
състоянието на общинския дълг към 31.12.2020 година на Община Смолян. 

Докладва: Николай Мелемов – Кмет на община Смолян 

 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Колеги, преминаваме към точка 11, а именно приемане на 
окончателен план и отчет за изпълнението на бюджета и средствата от европейския съюз 
и отчет за състоянието на общинския дълг към 31.12.2020 година на Община Смолян. 

Предоставените материали, по искане на общинските съветници по време на комисии и 

по време на обществено обсъждане, са предоставени на всички общински съветници по 

надлежния ред. Становищата на комисиите относно точката. Бюджет и финанси – „за“ – 

6, „против“ – 3, „въздържали се“ – 0. Постоянната комисия по ТУОС изразява 
положително становище – „за“ – 5, „против“ – 2, „въздържал се“ – 1. Комисията по 

законност: гласували 2 „за“, „против“ 2, без решение са. Давам думата на г-н Мелемов. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, в изпълнение на ч л. 140, ал. 1, 2 и 3 от 
Закона за публичните финанси и чл. 9, ал. 1 и следващите от Закона за общинския дълг, 
предоставям на вашето внимание окончателния план и отчет за изпълнението на 
бюджета и средствата от Европейския съюз и отчет за състоянието на общинския дълг 
към 31.12.2020 г. на Община Смолян. Сборният отчет за изпълнение на бюджета на 
Община Смолян включва изпълнението на бюджетите на Общинска администрация и 26 

броя второстепенни разпоредители. Смятам, че на комисиите сте обсъдили добре. Давам 

на вашето внимание за решение по отчета. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Колеги, имате думата за изказвания. Най-напред г-н Иванов като 

председател на Комисията по бюджет и финанси, след това г-н Топов. 

СТОЯН ИВАНОВ: Уважаема г-жо председател на Общинския съвет, уважаеми г-н 

Мелемов, уважаеми колеги, гости – има двама-трима, уважаеми гости! Комисията по 

бюджет и финанси, както каза председателя на Общинския съвет, с 6 „за“ и 3 „против“ 

прие внесената докладна записка отчет на бюджет 2020 г. Колегите от БСП гласуваха 
„против“, те най-вероятно ще се мотивират защо. Аз ще се мотивирам защо останалите 
хора подкрепиха бюджета. Значи тази точка е преминала обществено обсъждане и 
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съгласно законите и Конституцията, тя отговаря на зададените критерии. Тоест е 
легитимно обществено обсъждане, на което то премина. 2020 г., както знаем, бе 
изключително тежка обстановка, както за света, така и за България. Тогава започна 
Ковид кризата февруари-март месец. Тази година бе белязана от финансови и 

икономически сривове навсякъде по света, включително и в България. Икономическият 
растеж рязко падна. В тази обстановка Община Смолян мисля, че се справи 

изключително достойно с предизвикателството на ковид 19. Какво имам предвид? Аз ще 
боравя само с цифри. Първо започваме от общинският дълг. Общинският дълг през 2020 

година намаля с 1 милион лева. 2019 г. е бил 11 702 000, през 2020-та общинският дълг 
е станал 10 702 000 лв. В това число елементите на общинския дълг. Облигационен заем 

– 6 672 000 лв., обслужван редовно през 2020-та година. Както знаете, над 1 милион са 
вноските, които трябва да внасяме. 830 000 лв. е главница и около 220-230 хиляди лева 
лихви. Тоест коректно, без забавяне са изпълнени тези ангажименти по отношение на 
единственият лихвен заем, който имаме. Към този общински дълг имаме безлихвен заем 

от Министерство на финансите 1 950 000 лв. Той е даден за временен недостиг на 
парични средства. Другият безлихвен заем, който е свързан с ковид кризата – за 
подпомагане на всички проблеми, свързани с тази ситуация тогава е 1 400 000 лв. 

Другият елемент е заемът към ПУДООС. Главница 1 900 000 лв. Към края на годината е 
бил 663 000 лв. Коректно са изплащани вноските по заема ПУДООС. Тази година ще го 

занулим този заем. Той е свързан с изграждане на сепарираща и компостираща 
инсталация към депото за битови отпадъци. И другите два елемента на този общински 

дълг. Те са свързани с оперативните програми на Европейския съюз. „Подай ръка“, тази 

програма – 73 000 лв. и „Момчилова крепост“ – 18 000 лв. Или общо, както ви казах, 

10 702 000 лв. общински дълг. Бил е 11 702 000 лв. една година по-рано. Тоест през тази 

тежка година ние сме успели да стопим 1 милион лева. Това е по отношение на 
общинския дълг. Хората трябва да знаят, че независимо от ситуацията, Община Смолян 

се е справила и е успяла да намали общинския дълг с 1 милион лева. Другият важен 

елемент, който така трябва да се отбележи, това са местните приходи на Община Смолян. 

събрани 12 582 000 лв. Една година по-рано са били 10 044 000 лв. Тоест за една година 
ние сме успели да съберем близо 2 милиона и половина повече. Този приход от 
12 582 000 лв. е най-високият приход от 10 години насам. Това трябва да се отбележи. 

Независимо от тежката година, справили сме се и с тази ситуация. И като прибавим 

средствата, които сме получили от Министерство на финансите по линия на 
изравнителните субсидии на местни приходи, капиталови разходи и зимно поддържане, 
ние сме разполагали с местни приходи над 15 милиона лева. Това също е важно да се 
отбележи. Другият елемент, който искам да коментирам, това са разходната част на 
бюджета. 48 милиона близо е стигнала разходната част на бюджета, с 6 милиона повече 
от предходната година. Били са 42 милиона, сега сме реализирали 48 милиона. Тоест в 

инфраструктурата на Смолян, в образователната инфраструктура, в пътната 
инфраструктура, в социалната, спорт, туризъм, култура и така нататък, тези пари са 
инвестирани там. Тоест успели сме да увеличим средствата, които са разходвани през 
2020 година, независимо от тежката година. Задълженията за разходи са в размер на 
1 500 000, доста по-малко от предходната година. Просрочените задължения от 530 000 

лв. са намалели на 320 000 лв., и те са намалели. Така че по отношение на разходите, сме 
успели да се справим в тази ситуация. Тоест намелели са разходите в сравнение с 
предходните периоди. Не може да се каже, че сме правили разходи, ей-така сме трупали 

и сме оставили салдо, което след това няма да може да бъде обслужвано. Точно 

обратното. По всички показатели ние сме намалели тези средства, които е трябвало да 
изразходи Общината. Защото много е лесно примерно да оставиш 4 милиона просрочени 

задължения или 10 милиона текущи задължения и да кажеш „да, ние правихме така и 
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така“. Всичко си е вървяло както е планирано в проектите за бюджет и Общината е 
плащала текущите си задължения. На следващият елемент, на който искам да обърна 
внимание, това са финансовите показатели по чл. 130 от Закона за публичните финанси. 

6 показателя, които Министерството на финансите следи и прави анализ една община в 
какво финансово състояние е. Какво показват пред нас тези 6 показателя. Плащанията по 

дълга трябва да са под 15 %. При нас са 9,6 %. Тоест разходите, които сме направили за 
плащанията по дълга – главници и лихви, са по-малки от тези, които изисква закона. 
Задълженията за разходи, аз ви казах, 1 500 000 лв. салдо, са в размер на 4,8 % спрямо 

изискванията да са под 15 %. Доста сме под изискванията на Закона. Просрочените 
задължения са 0,7 % при изискване под 5 %. Бюджетното салдо е следващият критерий. 

То е положително – 9 898 000 лева плюс. Следващият критерий е двата данъка – данък 

сгради, данък превозни средства. Трябва да повече от средногодишния за страната. 
Средногодишният за страната варира около 62 %, при нас е малко над 100 %. Двата 
данъка. единственият критерий, който не изпълняваме, това е поети ангажименти за 
разходи, който към 31.12. е бил 31 574 000 лв. Предходната година е бил 34 милиона 
лева. За 10 години ние сме успели да стопим, вие знаете, коментирали сме го много този 

показател, от 84 милиона през 2011 г., сега е 31 574 000 лв. Не го изпълняваме. В момента 
сме на 76 %. Скоро, мисля че до края на мандата на г-н Мелемов, ще изпълним и този 

критерий. Сега това е, което така исках да кажа като цифри. Най-вероятно ще има 
критики, както се и очаква, както винаги е било. Най-вероятно ще е по отношение на 
неизпълнение на продажбите. Това всяка година го говорим. Които са планирани около 

8 милиона лева, а пък ние изпълняваме 730 000 лв. Това става въпрос за неизпълнение 
на Програмата за разпореждане с общинска собственост, земи и сгради. Може би ще се 
критикува и капиталовите разходи – списъка, че не е достигнат размера, който е 
планиран, че има разместване от улица в улица и са насочени разходите. Може би ще се 
критикува и по отношение чистотата. В приходната част виждаме, че сме събрали около 

3 700 000 лв. Може би там ще има. Имаше някакви питания по отношение в комисията. 
Като цяло, след като сме стопили общинския дълг с близо 1 милион лева, след като сме 
постигнали най-високият приход от 10 години насам и то чувствително сме увеличили 

приходите, след като сме успели да налеем в инфраструктурата на община Смолян 47 

милиона лева, мисля, че колегите трябва и би следвало да подкрепят този бюджет. Говоря 
глобално като цифри. Сега тука дребни заяждания сигурно ще има. С това завършвам 

моето представяне. Благодаря!  
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Благодаря, г-н Иванов! Давам думата на г-н Топов. 

ФИЛИП ТОПОВ: Уважаема г-жо председател, уважаеми г-н кмете, колеги! Аз 
присъствах на публичното обсъждане на отчета, който беше в четвъртък. За голямо 

съжаление интересът към този отчет от страна на обществеността в Смолян беше нулев. 

Това го обяснявам по две причини. Или не сме достатъчно добре информирали 

обществеността, или пък самата общественост вече е загубила интерес към тези 

формални отчети. Лично на този отчет на мен ми направи впечатление, че имаше доста 
спорове в обсъждане на приложенията към този отчет, в самата администрация. Няма да 
казвам имена и прочие. Но по същество, колеги. В докладната записка, ако това, което 

всичко г-н Иванов изложи подробно, беше заложено в така наречената обстоятелствена 
част, обяснителна част, която е качена на сайта на общината и да могат хората в община 
Смолян да видят какво е планирано, как са изразходени публичните финанси. Тази 

ретроспекция, която г-н Иванов обстойно изложи пред нас, следваше да намери място в 

самата обстоятелствена част. Защо? Защото на база на точно този анализ, може да се 
направи съответния извод защо ние всяка година планираме, извинявайте за израза, 
„надути бюджети“, надути приходни очаквания. Основно говорим очаквания за 
собствени приходи. Държавно делегираните дейности и това, което получаваме от 
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държавата и това, което идва по линия на програмите на Европейския съюз, те са що-

годе сигурни средства. Ние всяка година, уважаеми жители на Община Смолян, 

имагинерно залагаме в приходната част на бюджетите кат собствени приходи надути 

очаквания. За втори път се пише в римско I, обърнете колеги внимание на това, което са 
ни дали да обсъждаме, точка I, собствени приходи. Там е записано „Собствените приходи 

на община Смолян към 32.12.2020 г. в размер на 12 582 000 лв., спрямо собствените 
приходи на 31.12.2019 г. са събрани повече с 2 200 000 лв.“. Това е тотална заблуда и ще 
ви кажа защо. Защото в приходната част от собствени приходи за 2020 година ние сме 
записали, уважаеми колеги, 28 милиона. И щеше да бъде коректно, ако беше посочено, 

че от тези планирани очаквани, имагинерни 28 милиона, сме изпълнили само 12 милиона, 
тоест под 50 %. По отношение на представения одитен доклад. Запознах се с него. Да ви 

кажа откровено, тези указания, които са дадени за 2019 година от Сметната палата, са 
горе-долу парекселанс, отправяне на ново към нашата общинска администрация със 
същите пропуски. Аз, за да гласувам по тази докладна записка, ще помоля да дадете 
отговор не на нас на общинските съветници, а тука да се чуе в общината, жителите да 
чуят, защо аджеба ние винаги планираме завишени бюджети при абсолютната убеденост, 
че те няма да бъдат изпълнени. Защо ние винаги планираме завишени местни приходи, 

при условие, че те се изпълняват под 50 %? Аз имам обяснение защо надуваме бюджета, 
уважаеми колеги и жители. Увеличаваме и надуваме, банален съм с този израз, 
приходната част на бюджета, за да може общинската администрация да харчи повече 
разходи, прикривайки се пред решението,  колективното решение на Общинския съвет. 
И да не може да се търсят евентуално съответни отговорности за преразходи. В тази 

връзка аз ще помоля наистина да се посочи и да се чуе тука на микрофона, какво ние 
реално сме планирали в бюджет 2020 година като собствени приходи? Защо тази цифра 
от 28 милиона, която сме планирали, не се сочи в този отчет? Защо отчитаме 12 милиона 
и се кичим, извинявайте за израза, че сме повишили с тези 2 милиона в повече събрани, 

в сравнение с 2019 година, а не казваме защо не сме събрали останалите 14 милиона? В 

тази връзка няма да се спирам въобще на подробностите относно другите неща, които се 
искат с този отчет. Аз ще помоля почитаемите общински съветници внимателно да 
прочетат заглавието какво иска от нас кмета. Да приемем окончателен план и отчет за 
изпълнението на бюджета и средствата от Европейския съюз и отчета за състоянието на 
общинския дълг към 2020 година. Ще помоля да погледнете по-внимателно какво 

съдържат самите предложения, какво съдържат диспозитива на тези решения. Първа 
точка: Приема окончателния план и отчет за изпълнение на бюджета, окончателният 
план. Приема окончателния отчет за изпълнение сметките за средства от Европейския 
съюз. Приема окончателния отчет на другите сметки и дейности и така нататък, и 

навсякъде „окончателния“. Относно предвидените капиталови разходи, план-сметката, 
цените по отношение на сметосъбиране, почистване и прочие, и прочие, те са подробно 

посочени. В тази връзка аз наистина ще помоля за един окончателен така отговор какво 

налага наистина да планираме по-големи приходи при условие, че знаем, че няма да 
бъдат изпълнени? И още нещо. Оправдаваме се с ковид криза. Да, 2020 година наистина 
имаше такава. Вероятно ще има и тази, може да има друга. Абсолютно необяснимо и 

алогично е, при условие, че 2020 година знаем, че има такава криза, че тя ще се отрази 

по някакъв начин на приходната част, бюджет 2021 година, уважаеми колеги и скъпи 

жители на Община Смолян, го завишихме с още 10 милиона. Благодаря! 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Благодаря ви, г-н Топов. 

(Стоян Иванов, от място: Реплика направо. Кметът е преди мен.) 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Аз ще се опитам да не викам, защото наистина малко ушите 
ме… Нищо, както каза г-н Топов, кметът иска от нас.. Нищо не искам от вас, г-н Топов, 

бъдете сигурен. Отчетът е за сведение, да. Такъв, какъвто е. Аз не мога да го променя. 
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Защо залагаме повече? Ами да се опитаме да го изпълним. Гледам в национален план 

всички партии казват „държавата залага нисък бюджет, за да има после излишъци, за да 
ги разпределя“. Значи то няма угаждане. Но залагаме по-голям бюджет, за да може да се 
опитаме да го изпълним. Щеше да е лошо, ако залагаме бюджет, не събираме, а правим 

разходи. Ние не трупаме дълг, това е факт. Така че, ако искате да заложим догодина 
продажби 100 лева и да го преизпълним. Само че трябва да правим много актуализации 

във времето. Така че затова ги залагаме. Но не правим дълг. Трябва да бъдат спокойни 

всички наши съграждани, че не харчим повече от това, което се събира. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Благодаря, г-н Мелемов! Г-н Иванов, реплика. 
СТОЯН ИВАНОВ: Само една реплика на г-н Топов да кажа. Не 28, 22 милиона е по план 

бюджета, приходната част, местни дейности. Неизпълнението идва от неизпълнение 
както казах от приходите от продажба на земя и сгради, близо 7 милиона и няколко 

стотин хиляди лева и неизпълнението на приходите от план-сметката. Там е с окол 2 

милиона близо неизпълнение. Това е, 10 милиона лева, но най-важното нещо е, че когато 

сме правили разходи, ние не сме правили нови заеми. Каквото сме събрали, това сме 
изразходили. Тези 48 милиона, които сме инвестирали в Община Смолян в разходната 
част, това всичко е събрано или от местни приходи, или от субсидии, или от делегираните 
от държавата дейности. Нямаме нови заеми, казах ви. Те намаляват. Намаляват и 

текущите задължения, които са били доста повече предходната година, намаляват и 

просрочените задължения, които са били 200 хиляди преди това. Това е, което исках да 
уточня. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Благодаря, г-н Иванов! Г-жа Бояджиева. 
ВИОЛЕТА БОЯДЖИЕВА: Уважаеми колеги, доста йезуитско бих казала изказване, от 
страна на г-н Иванов, но очаквано, според мен. Както очакван е и самият отчет. Този 

отчет, аз специално, очаквах да бъде такъв още в момента, в който приемахме бюджета. 
И много говорихме на тази тема защо приемаме такъв бюджет. Но нека детайлно да 
погледнем нещата. Реалното изпълнение в приходната част от страна на общината по 

отношение на местните приходи, говорим за истинско изпълнение, имаме по отношение 
на данък недвижим имот, по отношение на данъците за моторни превозни средства, в 

някаква степен туристическия данък, след като години наред там имаме много трудна 
събираемост, както виждам. От там нататък, приходи от собственост. Говорим за 
управление на собственост на Общината. Заложени 538 635 лв., изпълнение 242 196 лв. 

Не виждам общо с ковид криза, честно казано, защото години наред това е на едно и 

също положение. Приходи от наем на земя – 753 990 лв,, изпълнение 139 526 лв., при 

достатъчно ниски цени на земята като наеми. Приходи от такси. За първи път виждам, 

по отношение на детските градини, горе-долу сме се движили в една посока и в един 

размер. Изключително нисък размер – 201 504 лв. Може би това е резултат на ковид 

кризата и това, че в някакъв период не са работили детските градини, възможно е, но 

тогава се прави актуализация. Тържища – 73 000, изпълнение 24 000 лв. Просто ние си 

слагаме едни приходи както ни е приятно и както може накрая да си вържем сметката, 
без да мислим дали реално те могат да се осъществят. Да не говорим за битовите 
отпадъци. Години наред битовите отпадъци като план-сметка, която сме приемали, е 
била под 4 милиона. Ето тази година отново доказва, че това, което е възможно 

финансово да бъде поето от обществото, от общината, не е повече от 4 милиона. А ние 
сме приели бюджет с приходна част 5 464 220 лв. Това са абсолютно разминаващи се 
стойности между реалността и това, което наистина накрая се получава. И мисля, че 
Администрацията го знае много добре. Тука да не говорим за общежитие, за 
административни услуги. Планирани 301 300, изпълнени 202 000 лв. Това е реално 

работата на Общинска администрация. Технически услуги – 400 700, изпълнени 233 121 

лв. Разходната част, както винаги, имаме заложени достатъчно много средства в извън 
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трудови правоотношения отново, при положение, че имаме достатъчно персонал в 

рамките на Общината и не виждам защо са необходими толкова много средства, които 

се планират. 639 492 лв. са планирани като пари за извън трудови правоотношения, за 
доходите. От тях – да, към местните дейности това са 399 988 лв. действително отчетени 

средства. Биха могли огромна част от тях да бъдат икономисани. За командировките да 
не говорим. От години там се въртят около 6 000 лева, а се планират 154 825 лв. – и в 
чужбина, и в страната. В чужбина са 94 260 лв., изпълнението е 0, което означава, че сме 
успели да преживеем и без ходене в командировка в чужбина. Такси и ангажимент по 

заеми ми прави впечатление. Отново планиране на високи суми от 50 000 лева. В отчета 
са 2 400 лв. Разходи за санкции и неустойки. Значи там трябва да се стремим максимално 

да свиваме, защото не се очаква от Общината да си проспи различни задължения и да 
плаща санкции и неустойки. Там са планирани 45 274 лв. Разходи за лихви по други 

заеми – 59 000 лв., при положение, че е ясно по какво се плаща и какви заеми има. За 
сметка на това стипендиите са предвидени 153 303 лв. и абсолютно нищо не е изпълнено. 

Сега това, което ми прави впечатление, че за пореден път, той каза г-н Иванов, 

неизпълнението освен в битовите отпадъци е и по отношение на продажбата на 
нефинансовите активи. Но продължаваме всяка година да залагаме, очаквайки голямото 

чудо и голямото стълпотворение на народ, който ще се случи тука, дали за покупка на 
земя, дали за покупка на сгради. Не знам на какво основание се очаква това. Просто така 
лъжем себе си и лъжем цялата общественост. Затова абсолютно съм съгласна с това, 
което изрази г-н Топов, че този кух бюджет, така, както беше приет, абсолютно 

нереалистичен и кух, предполага точно този отчет. Бих казала, че кухият бюджет, 
нереалистичният бюджет е равен на един отчет с неизпълнение на приходната част, 
говорим за местни приходи и от там неизпълнение и нереализиране на инфраструктурни 

проекти. Общо взето знаем, че обществеността в Смолян очаква нещо да се случи точно 

по отношение на инфраструктурни проекти. За мен не е огромно нещо и огромно 

постижение това, че Общината виждате ли, изплащала си е заема. Ами това е нещо 

нормално. Да, заемът трябва да се изплаща. Ама тя не вземала нови заеми. И какво от 
това? Развива ли се Общината? Какво като не взема заеми? Това е като икономиката на 
една държава. Може да не вземаш никакви заеми и да стоиш и едвам да поддържаш 

нивото на повърхността и всеки момент да потънеш. А можеш да вземаш и да се 
развиваш. Въпросът е за какво се използват, това е. Не е вярно, че лихвеният заем е само 

един. Лихвени заеми са и заемите по флаг. И това, което ми прави впечатление, не знам 

защо общините не го поставят като въпрос, са високите лихви – над 5 %. Това е непазарна 
лихва в сегашните условия. И всяка община е в правото си според мен да реагира. Да 
направи сондажи и да поиска възможност за промяна в лихвените проценти. Същото е и 

по отношение, както съм казвала по-рано, на управление на дълга, който представлява 
общинският облигационен заем. И там продължава да плаща едни 3,5 %. Възползвайте 
се от пазара. Пазарът е друг, той е различен. Това са икономии на средства, които могат 
да бъдат насочени в различни проекти. Една улица да се оправи, пак е нещо. По 

отношение на доклада на Сметна плата. Прави ми впечатление, че 2019-та имаме същите 
констатации като 2020 г., почти същите. И не искам да съм мнителна, честно казано, 

специално по отношение на амортизациите и тяхното начисляване, но ако това е някаква 
немърливост, ако това е непрофесионализъм или е някакво хитруване на дребно, не ми 

се иска да мисля, че е хитруване на дребно, защото знаем как влияят амортизациите в 
разходната част, надявам се, че не е това. Но независимо от причините, Общината е 
длъжна да поддържа високи стандарти. Не само да ги поддържа, тя просто трябва да ги 

задава. А ние всяка година получаваме едно и също нещо като резултат от това, което е 
прегледала Сметната палата. Аз специално няма да подкрепя този отчет, както не 
подкрепих и бюджета. По абсолютно принципни съображения. За мен това са бюджети, 



Протокол № 27/30.09.2021 г.  

  

28 

 

които са очаквани в резултат на абсолютно несъответстващия на реалността бюджет, 
който си задаваме всяка година и си преставяме, че нещо може да се изпълни.  

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Благодаря, г-жо Бояджиева! Г-н Иванов, реплика? 

(Стоян Иванов, от място: Да, да.) 

СТОЯН ИВАНОВ: Просто искам да повторя това, което казах в моето основно изказване, 
че има дребни заяждания, че това, което глобално е постигнато, то е ясно, че по елементи 

като тръгнеш – командировки, там 2 000 лв., тук 3 000 лв., това изобщо не е съществено. 

Най-важното, най-същественото за бюджет 2020 г. е дълга намалява с 1 милион лева. 
Приходите се увеличават спрямо предходната година с 2 милиона и половина лева. Аз 
февруари месец ви казах за данък придобиване, който по отчет е 1 020 000 лв. Данък 

придобиване – той е най-яркият критерий за икономическата активност на Община 
Смолян. След като си събрал 1 022 000 лв., това означава, че си направил сделки за 41 

милиона лева, нотариално заверени, през нотариус. Икономическа активност е имало 

през 2020 година. Имало е намаление на общинския дълг, имало е увеличение на 
приходите, имало е увеличение на разходната част, което означава инвестиране в 

инфраструктурата на община Смолян, да не повтарям. Всичко останало са дребни. То е 
ясно, че за да оправдаят отрицателната си позиция, ще търсят някакви дребни, дребни и 

елементарни мотиви, за да си оправдаят поведението. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Благодаря, г-н Иванов! Г-жо Бояджиева. 
ВИОЛЕТА БОЯДЖИЕВА: Когато става въпрос за обществени пари, няма дребни неща. 
Ако направите сметка от всички тези непланирани правилно разходи какво може да се 
събере, ще видите, че не са дребни суми. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Благодаря, г-жо Бояджиева! Други колеги? Да, г-н Кръстанов. 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви, г-жо председател! Уважаеми г-н кмете, 
уважаеми колеги, уважаеми гости и представители на медиите. Изключително 

изчерпателно и високо компетентно беше изказването на колежката Вили Бояджиева и 

то ангажира нашата група съветници. Аз бих искал само да отправя няколко думи на 
конкретна неудовлетвореност и към председателя на Бюджетната комисия, и към кмета 
на Общината, който за съжаление излезе. Той просто не можа да разбере колко 

миролюбиво съм настроен, иначе може би щеше да остане тук. От гледна точка на това, 
че ние водим изключително експертен, а не политически разговор. Но неполитическия 
разговор не означава, че трябва да се спираме само на счетоводните характеристики на 
бюджета, а върху степента на подобряване като цяло на публичните услуги. Това е 
политическия разговор и затова сме тука. И това подсказа и в прав текст и отбеляза 
колежката Бояджиева. За съжаление, трябва определено да констатирам, че в позицията 
на председателя на Бюджетната комисия преобладаваха счетоводните аргументи. Те 
игнорират факта, че всяка година се приема един нереалистичен бюджет с ясното 

съзнание и при приемането, че едни 8-9 милиона няма да влязат като приходи. И остава 
гордостта ни за това, че представяте ли си, ние не сме ги изразходвали. Как ще ги 

изразходваме, като те не са постъпили? Не сме потърсили кредит и по този начин сме 
запазили някакво равнище като цяло на общинския дълг. Това не ни дава възможността 
да търсим удовлетворение и едва ли не задоволство, че сме приели и Общината има 
някакъв бюджет, който вдига равнище. Инвестиционната активност, за която говори г-н 

Иванов и други, не може да скрие, колкото и да ни се иска, изключително тежкото 

състояние на инфраструктурата в областния център, в нашия град и в населените места 
на Община Смолян. Ние имаме в нашия регион изключително показателни и убедителни 

примери за сравнение. Нека да погледнем от 10-те общини в региона няколко, да не ги 

изреждам, известни са, за да видим, че нещата в Смолян не стоят добре. Говорим за 2020 

година. През 2021 година има известна промяна като цяло в общата инвестиционна 
активност по отношение капиталови разходи и благоустрояване на града. Така че тук не 
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става въпрос за изсмукване от пръстите на аргументи за мотивиране на нашата 
отрицателна позиция, а за една обективна и изключително силно мотивирана позиция 
„против“ този бюджет, който приеха те за 2020 г. и този отчет, който предлагате сега. 
Така че няма как съвсем аргументирано и абсолютно съзнателно ние да подкрепим този 

проект за решение по отношение на докладната записка, която ни е внесена. Благодаря! 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Благодаря, г-н Кръстанов! Други желаещи, колеги? Не виждам. 

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

се“? 

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

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: С 25 „за“, без „против“ и „въздържали се“, прекратихме 
разискванията. Колеги, преминаваме към гласуване на решението на така предложеното 

ни решение по точка 11 за окончателния план и отчет за изпълнението на бюджета и 

средствата от Европейския съюз и отчета за състоянието на общинския дълг към 31 

декември 2020 г. на Община Смолян.  

 

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     – „против“ 

6. Виолета Бояджиева      – „против“ 

7. Денислав Костов      – „за“ 

8. Димитър Ангелов      – „за“ 

9. Димитър Кръстанов     – „против“ 

10. Екатерина Гаджева      – „за“ 

11. Иван Френкев      – „против“ 

12. Иван Гавазов      – „против“ 

13. Илия Томов       – отсъства 
14. Коста Начев       – „за“ 

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

17. Минчо Симов     – „за” 

18. Петър Мирчев      – „за“ 

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

21. Радослава Вълчанова – Кисимова    – „за“ 

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

24. Софка Иванова      – „за” 

25. Стефан Бадев      – „против“ 

26. Стоян Иванов      – „за“ 

27. Тихомир Ризов      – „за“ 

28. Тодор Митов      – „за” 

29. Филип Топов      – „против“ 

 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Моля, обявете резултата. 
(Анелия Кехайова:15 „за“, 9 „против“ и 1 „въздържал се“.) 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: С 15 „за“, 9 „против“ и 1 „въздържал се“, приема се решението.  
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(Милен Журналов, от място: Право на отрицателен вот.) 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: На г-н Журналов исках да му кажа, че в момента не може да се 
изкажете, защото сме в процедура на гласуване. Само за секунда да обявя резултата. Това 
исках да кажа. Значи 15 „за“,  9 „против“ и 1 „въздържал се“, приехме решението по 

точка 11 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.6 и чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация, чл. 140 от Закона за публичните 
финанси, чл. 9 ал. 1 и следващите от Закона за общинския дълг, 
 

Р Е Ш И: 

 

1. Приема окончателният план и отчет за изпълнението на бюджета  и фондовете на 
Община Смолян към 31.12.2020 година по Приложение 1. 

2. Приема окончателния отчет за изпълнение сметките за средства от европейския 
съюз на Община Смолян към 31.12.2020 година по Приложение 2. 

3. Приема окончателния отчет на други сметки и дейности  на Община Смолян към 

31.12.2020 година по Приложение 3. 

4. Приема отчета за състоянието на общинския дълг към 31.12.2020 година на 
Община Смолян по Приложение 4. 

5. Приемане на Разчет за финансиране на капиталовите разходи по Приложение 5. 

6. Одитен  доклад на Сметна палата № 0400317720 за извършен финансов  одит на 
консолидирания годишен финансов отчет на Община Смолян за 2020 година по 

Приложение 6 само за сведение. 
 

 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Сега имате право на изказване, на отрицателен вот всъщност. 
МИЛЕН ЖУРНАЛОВ: Уважаема г-жо председател, уважаеми г-н кмет, умишлено 

изчаках да видя гласуването. Гласуването се повтори както беше приет бюджета, с който 

ние всъщност тогава отново не бяхме съгласни. Нашето огромно несъгласие беше с 
неправилно разпределение на капиталовите разходи. Смятам, че малките населени места 
бяха орязани тогава много сериозно и ситуацията никак не беше добра, защото и 

предложението ми, което направихме тогава за допълнителни разходи за селата на север 

– Кутела, Белев дол и т. н. да се добавят, беше отказано. Затова изразяваме нашият 
отрицателен вот. Това гласуване, което се случи в момента, това е израз на съгласие с 
всичко това, което се случва. Благодаря ви! 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Благодаря ви, г-н Журналов! 

 

 

ПО ДВАНАДЕСЕТА 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 12 от дневния ред, а именно 

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

заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за 
собствеността и ползването на земеделските земи. Давам думата на г-н Мелемов. 
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НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Благодаря! Няма какво да добавя по тази точка. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Колеги, имате думата за изказвания. Не виждам желаещи. който 

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

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

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

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

 

1. Ангел Безергянов      – „за“ 

2. Божидар Шуманов      – „за“ 

3. Валентин Кюлхански     – „за“ 

4. Венера Аръчкова      – „за“ 

5. Вижданка Младенова     – „за“ 

6. Виолета Бояджиева      – „за“ 

7. Денислав Костов      – „за“ 

8. Димитър Ангелов      – „за“ 

9. Димитър Кръстанов     – „за“ 

10. Екатерина Гаджева      – „за“ 

11. Иван Френкев      – отсъства 
12. Иван Гавазов      – „за“ 

13. Илия Томов       – отсъства 
14. Коста Начев       – „за“ 

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      – отсъства  
23. Сийка Йочева      – „за“ 

24. Софка Иванова      – „за” 

25. Стефан Бадев      – „за“ 

26. Стоян Иванов      – извън залата 
27. Тихомир Ризов      – „за“ 

28. Тодор Митов      – „за” 

29. Филип Топов      – „за“ 

 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Моля, обявете резултата. 
(Анелия Кехайова: 23 „за“, без „против“ и „въздържали се“.) 

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

по точка 12. 

 

Общинският съвет след като се запозна с Докладната записка на Марин Захариев 

– зам.-кмет на Община Смолян, на основание чл.21, ал.1, т8 и ал.2 във връзка с чл.27 ал.4 

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/ 
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Р Е Ш И: 

 

І. Дава съгласие, поземлен имот с идентификатор 67965.1.95, с площ 3538 кв. м., трайно 

предназначение на територията – земеделска,  начин на трайно ползване – пасище, 
находящ се в землището на с. Соколовци, общ. Смолян, да бъде предоставен на 
Общинска служба по земеделие – Смолян за постановяване на решение за 
възстановяване правото на собственост на наследници на Тодор Хортев.        
 

IІ. Дава съгласие, поземлен имот с идентификатор 67965.1.94, с площ 1382 кв. м., трайно 

предназначение на територията – земеделска,  начин на трайно ползване – пасище, 
находящ се в землището на с. Соколовци, общ. Смолян, да бъде предоставен на 
Общинска служба по земеделие – Смолян за постановяване на решение за 
възстановяване правото на собственост на наследници на Тодор Хортев. 
 

ІII. Дава съгласие, поземлен имот с идентификатор 67965.1.120, с площ 1712 кв. м., 

трайно предназначение на територията – земеделска,  начин на трайно ползване – ливада, 
находящ се в землището на с. Соколовци, общ. Смолян, да бъде предоставен на 
Общинска служба по земеделие – Смолян за постановяване на решение за 
възстановяване правото на собственост на наследници на Тодор Хортев. 
 

ІV. Дава съгласие, поземлен имот с идентификатор 67965.1.119, с площ 720 кв. м., трайно 

предназначение на територията – земеделска,  начин на трайно ползване – нива, находящ 

се в землището на с. Соколовци, общ. Смолян, да бъде предоставен на Общинска служба 
по земеделие – Смолян за постановяване на решение за възстановяване правото на 
собственост на наследници на Тодор Хортев. 
          
 V. Дава съгласие, поземлен имот с идентификатор 67965.7.107, с площ 1118 кв. м., 

трайно предназначение на територията – земеделска,  начин на трайно ползване – ливада, 
находящ се в землището на с. Соколовци, общ. Смолян, да бъде предоставен на 
Общинска служба по земеделие – Смолян за постановяване на решение за 
възстановяване правото на собственост на наследници на Злата Хортева. 
 

VІ. Дава съгласие, проектен имот с идентификатор 67653.301.1015, с площ 275 кв. м., 

трайно предназначение на територията – земеделска,  начин на трайно ползване – друг 
вид ливада, находящ се в землището на гр. Смолян, общ. Смолян, да бъде предоставен 

на Общинска служба по земеделие – Смолян за постановяване на решение за 
възстановяване правото на собственост на наследници на Атанас Михалакев. 

 

 

ПО ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Отмяна на Решение № 47 от 
28.11.2019 г. на Общински съвет – Смолян, за отдаване под наем на част от поземлен 

имот публична общинска собственост с идентификатор 67653.1.669 по кадастрална карта 
на гр. Смолян. 

Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Колеги, преминаваме към точка 13 от дневния ред, а именно 

отмяна на наше Решение № 47 от 28.11.2019 г., за отдаване под наем на част от поземлен 

имот публична общинска собственост с идентификатор 67653.1.669 по кадастрална карта 
на гр. Смолян. Давам думата на г-н Мелемов.  

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Благодаря! Няма какво да добавя.  
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Колеги, имате думата за изказвания. Да, г-н Топов. Заповядайте!  
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ФИЛИП ТОПОВ: Уважаеми колеги, аз взех отношение по тази точка и в Комисията по 

законност. Най-разумно според мен е или г-н Мелемов да я оттегли тази докладна 
записка, или пък ние да искаме да бъде отменена. Съображенията ми ги изложих пред 

комисията, ще ги изложа съвсем накратко и пред вас. Какво се предлага в случая? 

Предлага се да отменим едно решение, което е прието ноември месец 2019 година, с 
което решение ние сме дали съгласие за провеждане на конкурс, търг, за сключване 
обслужването и експлоатирането на така наречения паркинг на хижа „Студенец“, 

курорта Пампорово. Мотивировката в самата докладна записка е заради това, че ние, 
когато е внесено искане за отмяна на това старо решение, дано да разберете за какво 

говоря, на 24 юни 2021 година е нямало кворум, поради което ни го внасят за пореден 

път. Сега вече има кворум, да отменим решението от 2019 година. Не желая да се спирам 

на подробности защо след толкова време, как и прочие, и прочие, предложение по 

същество и което моля администрацията да го обсъди по-задълбочено. Паркингът на 
хижа „Студенец“ е въпрос, който от много дълги години се дискутира в тази зала. И 

крайно време е да намерим едно по-кардинално решение, защото този паркинг би могъл 

да носи реални приходи за общината със следното изпълнение. Индивидуализиране на 
този поземлен имот, създаване на укрепителни съоръжения, говорим ограда, 
видеонаблюдение, физическо наблюдение и поставяне на една бариера с използване на 
съответните там електронни билетчета, стикери и прочие, влиза, излиза и плаща. Може 
да бъде назначен и определен редуциран състав. Имаме възможности в раздутата 
администрация да се занимава и с физическото експлоатиране на този паркинг. Това е 
моето предложение. Уважаеми колеги, има едно публично обсъждане, и с леко 

отклонение, но то е от значение и има нещо общо с тази докладна записка, а именно 

внесена е за обсъждане проект за Наредба относно организация на движението в Община 
Смолян, улиците и прочие, и прочие. Много голям проблем, освен нередовното и 

качествено сметосъбиране в общината, освен разкопаните улици и очакваното 

заледяване и създаване на проблеми по снегопочистването, е и липсата на достатъчно 

паркоместа на територията на града. Крайно време е Общината да възложи и да избере 
една комисия от специалисти по отношение на организация на движението, по 

отношение идеята вероятно вкарване на така наречената „синя зона“, „зелена зона“ и 

каквато и да е, защото наистина паркирането в града е съществен проблем. В тази връзка 
моля да приемете това мое предложение относно паркинга на Студенец и да се мисли 

дали би могло той да се експлоатира по европейски. Когато дойдат туристите, да имат 
спокойствието, че автомобилите им ще бъдат под сигурна охрана, ще си заплатят 
естествено за тази услуга, а ще влезнат и средства в нашия бюджет. Аргументи по 

отношение на снегопочистване, аргументи за това, че стълбището посока Студенец е 
било влезнало в условията на миналия конкурс, търг и прочие, и прочие, просто не са 
обективни и не са основателни. Затова има още един въпрос. Мислех да го спестя, но ще 
го споделя. Значи прави впечатление, че тази вид услуга от дълги години се превръща 
като сезонна такава. Дава се на лицето „Х“ или „У“ да предоставя тази услуга, но за 
есенно-зимния сезон. Тоест тогава, когато има достатъчно почиващи, носещи приход за 
паркоместата и на пролет отново я спираме. Нека да бъде целогодишно тази услуга, 
защото ние знаем, че на курорта Пампорово имаме туристи и през летния сезон. 

Благодаря ви! 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Благодаря, г-н Топов! Да, г-н Кръстанов. 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря, г-жо председател! Уважаеми г-н кмете, уважаеми 

колеги и гости! Има логика в едно такова предложение, което по същество е свързано с 
възможността Общината да менажира, да организира и да използва този паркинг. До 

колкото разбрах, един от основните разходи, особено в есенно-зимния период, който е 
свързан пряко с почистването, със снегопочистването да го кажем по-точно на паркинга, 
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е включен в процедурата от гледна точка на поддържането като цяло на пътната мрежа. 
Общината в тази процедура е включила и почистването на паркинга. По този начин след 

като тя е поела този разход, е най-логично тя като цяло да поеме и организацията и 

таксуването на ползващите паркинга. Така че моята лична препоръка, с колеги сме 
обсъждали тука, но не смея да ги ангажирам, моята лична препоръка е, че в тази ситуация 
при това съотношение като цяло на елементите, на средата и на организацията по 

снегопочистването е най-логично Общината да си поеме, отделен е въпросът дали 

сезонно или целогодишно, с всички други неща, свързани като цяло с приложението на 
съвременните технически средства или не чак толкова съвременни, от гледна точка на 
организацията на паркиране, на контрол и на таксуване. Те са второстепенни. Но те така 
или иначе се основават на онова, че има изгода, има логика, икономическа логика има 
Общината да си организира използването на този паркинг в обществен интерес. 
Благодаря! 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Благодаря, г-н Кръстанов! Колеги, други изказващи се? Не 
виждам. Който е съгласен да прекратим разискванията, моля да гласува. „Против“? 

„Въздържали се“? 

ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 17, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Със 17 „за“, без „против“ и „въздържали се“, прекратихме 
разискванията. Подлагам на г-н Топов предложението точката да бъде оттеглена. Който 

е „за“, моля да гласува.  
(Димитър Кръстанов, от място: Грешите, да я отложим. Може да я оттегли кмета.) 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: За отлагане, да. Който е „за“, моля да гласува. „Против“? 

„Въздържали се“? 

(Анелия Кехайова: 5 „за“, 5 „против“, 4 „въздържали се“.) 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Не се приема предложението. 

(От залата: 14 са. Повече сме.) 

(Стоян Иванов, от място: Някой не е гласувал.) 

(Димитър Ангелов, от място: Да прегласуваме.) 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Колеги, има предложение да се прегласува. Който е „за“, моля да 
гласува. „Против“? „Въздържали се“? 

(Анелия Кехайова: Г-н Ангелов одеве гласува „за“, сега гласува пак „въздържал се“.) 

(Димитър Ангелов, от място: Не, не, обърках се аз. „Въздържал се“.) 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: 6 „за“, 6 „против“, 6 „въздържали се“. Не се приема 
предложението. Преминаваме към гласуване на нормалното решение, което ни е 
предложено от Общинска администрация. Това, което ни е предложено – отменя изцяло 

Решение № 47 от 28.11. Поименно гласуване. 
(Филип Топов, от място: Когато е от мен предложение, е нормално.) 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Аз не казвам, г-н Топов, извинявам се. Просто това е така като 

приказка.  
 

Поименно гласуване на проекта за решение по т. 13 от дневния ред: 

 

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

3. Валентин Кюлхански     – „за“ 

4. Венера Аръчкова      – „за“ 

5. Вижданка Младенова     – отсъства 
6. Виолета Бояджиева      – „въздържала се“ 

7. Денислав Костов      – „за“ 

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

10. Екатерина Гаджева      – „за“ 

11. Иван Френкев      – извън залата 
12. Иван Гавазов      – извън залата 
13. Илия Томов       – отсъства 
14. Коста Начев       – „за“ 

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      – „въздържала се“ 

24. Софка Иванова      – „за” 

25. Стефан Бадев      – „въздържал се“ 

26. Стоян Иванов      – „за“ 

27. Тихомир Ризов      – „за“ 

28. Тодор Митов      – „за” 

29. Филип Топов      – „въздържал се“ 

 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Моля, обявете резултата. 
(Анелия Кехайова: 14 „за“, без „против“ и 5 „въздържали се“.) 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: С 14 „за“, 5 „въздържали се“, не се приема решението. 

 

 

Общинският съвет след като се запозна с Докладната записка на Николай Мелемов  

–  Кмет на Община Смолян, на основание чл. 21, ал. 1, т.8, т. 23 и ал.2, чл.27, ал.5 от 
ЗМСМА 

Р Е Ш И: 

 

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

 

 

ПО ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Изкупуване на част от 
недвижим имот с идентификатор 67653.926.81 по кадастралната карта на гр. Смолян, кв. 

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

Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Преминаваме към точка 14 от дневния ред, а именно изкупуване 
на част от недвижим имот с идентификатор 67653.926.81 по кадастралната карта на гр. 

Смолян, кв. Устово, на основание чл. 199 от ЗУТ във връзка с чл. 33 от Закона за 
собствеността. Давам думата на г-н Мелемов. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Благодаря, г-жо Аръчкова! Няма какво да добавя.  
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Имате думата за изказвания, колеги. Не виждам. Който е съгласен 

да прекратим разискванията, моля да гласува. „Против“? „Въздържали се“? 

ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 17, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: 17 „за“, без „против“ и „въздържали се“, прекратихме 
разискванията.  
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Поименно гласуване на проекта за решение по т. 14 от дневния ред: 

 

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

3. Валентин Кюлхански     – „за“ 

4. Венера Аръчкова      – „за“ 

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

7. Денислав Костов      – „за“ 

8. Димитър Ангелов      – „за“ 

9. Димитър Кръстанов     – „за“ 

10. Екатерина Гаджева      – „за“ 

11. Иван Френкев      – отсъства 
12. Иван Гавазов      – отсъства 
13. Илия Томов       – отсъства 
14. Коста Начев       – „за“ 

15. Мария Семерджиева     – отсъства 
16. Милен Журналов      – отсъства 
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      – отсъства 
23. Сийка Йочева      – „за“ 

24. Софка Иванова      – „за” 

25. Стефан Бадев      – „за“ 

26. Стоян Иванов      – „за“ 

27. Тихомир Ризов      – „за“ 

28. Тодор Митов      – извън залата 
29. Филип Топов      – „за“ 

 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Моля, обявете резултата. 
(Анелия Кехайова: 18 „за“, без „против“, без „въздържали се“.) 

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

по точка 14. 

 

Общинският съвет след като се запозна с Докладната записка на Марин Захариев 

– зам.-кмет на Община Смолян, на основание чл.21, ал.1 т.8 и чл.27, ал. 5 от Закона за 
местното самоуправление и местна администрация, чл. 8, ал.1 от Закона за общинската 
собственост, във връзка с чл.199 от Закона за устройство на територията, чл. 33 от Закона 
за собствеността 

 

Р Е Ш И: 

 

1. Не дава съгласие, да бъдe изкупен поземлен имот с идентификатор 67653.926.81 

целия с площ 2974 (две хиляди деветстотин седемдесет и четири) кв.м., трайно 

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

застрояване (до 10 m) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Смолян, кв. 
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Устово одобрена със Заповед № 300-5-66/11.10.2004 год. на Изпълнителен директор на 
АГКК, при граници: п.и. 67653.926.69,  п.и. 67653.926.70, п. и. 67653.926.387, п.и 

67653.926.417, участващ в участващ в УПИ V – склад за зърнени храни, кв. 96, в улична 
регулация и в УПИ I – резервен терен, кв. 94 по плана на гр. Смолян, кв. Устово на цена 
60 000 (шестдесет хиляди) лева, собственост на Мария Кушлева, Атанаска Згурова, 
Димитър Илиев, Василка Александрова, Киприела Кехайова, Димитър Видров, Анастас 
Даритков, Стоянка Беевска, Антони Сариев. 

  

2. Упълномощава Кмета на Община Смолян да издаде необходимия за целта 
документ / писмен отказ/, удостоверяващ несъгласието на Общински съвет за изкупуване 
1143 (хиляда сто четиридесет и три) кв.м от поземлен имот с идентификатор 

67653.926.81 целия с площ 2974 (две хиляди деветстотин седемдесет и четири) кв.м., 

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

застрояване (до 10 m) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Смолян, 

кв. Устово одобрена със Заповед № 300-5-66/11.10.2004 год. на Изпълнителен директор 

на АГКК, при граници: п.и. 67653.926.69,  п.и. 67653.926.70, п. и. 67653.926.387, п.и 

67653.926.417, участващ в участващ в УПИ V – склад за зърнени храни, кв. 96, в улична 
регулация и в УПИ I – резервен терен , кв. 94 по плана на гр. Смолян, кв. Устово на цена 
60 000 (шестдесет хиляди) лева, собственост на  Мария Кушлева, Атанаска Згурова, 
Димитър Илиев, Василка Александрова, Киприела Кехайова, Димитър Видров, Анастас 
Даритков, Стоянка Беевска, Антони Сариев. 

  

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Преминаваме към точка 15.  

 

ПО ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Даване на предварително съгласие 
за изменение на Подробен устройствен план, за УПИ IX-озеленяване и улична регулация, 
кв. 41 по плана на с. Кутела, община Смолян. 

Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Даване на предварително съгласие за изменение на Подробен 

устройствен план, за УПИ IX-озеленяване и улична регулация, кв. 41 по плана на с. 
Кутела, община Смолян. Имате думата, г-н Мелемов. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: 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“ – 19, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: С 19 „за“, без „против“ и „въздържали се“, прекратихме 
разискванията.  
 

Поименно гласуване на проекта за решение по т. 15 от дневния ред: 

 

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

3. Валентин Кюлхански     – „за“ 

4. Венера Аръчкова      – „за“ 

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

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

9. Димитър Кръстанов     – „за“ 

10. Екатерина Гаджева      – „за“ 

11. Иван Френкев      – отсъства 
12. Иван Гавазов      – извън залата 
13. Илия Томов       – отсъства 
14. Коста Начев       – „за“ 

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

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      – „за“ 

26. Стоян Иванов      – „за“ 

27. Тихомир Ризов      – извън залата 
28. Тодор Митов      – „за” 

29. Филип Топов      – „за“ 

 

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

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

точка 15. 

 

Общинският съвет след като се запозна с Докладната записка на Марин Захариев 

– зам.-кмет  на Община Смолян, на основание чл.21, ал.1, т.8  и ал. 2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 1 от Закона за общинската 
собственост  и чл. 134, ал.2, т.2 от ЗУТ   
 

Р Е Ш И: 
 

1. Дава съгласие за изменение на Подробен устройствен план- План за регулация и 

застрояване за УПИ IX-озеленяване и за част от улична регулация с образуване 
на урегулиран поземлен имот /УПИ/ за молитвен дом в кв. 41 по плана на с. 
Кутела, община Смолян. 
 

2. Възлага на Кмета на Община Смолян да предприе необходимите законови 

действия. 
 

ПО ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Разрешение за изработване на 
Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на поземлен имот с 
идентификатор 67653.5.196, част от ПИ 67653.5.197 и част от ПИ 67653.5.200 в местност 
„Забацко“, землище гр. Смолян, Община Смолян.  

Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА:  Колеги, преминаваме към точка 16. Разрешение за изработване 
на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на поземлен имот с 
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идентификатор 67653.5.196, част от ПИ 67653.5.197 и част от ПИ 67653.5.200 в местност 
„Забацко“, землище гр. Смолян, Община Смолян. Давам думата на г-н Мелемов. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Няма какво да добавя. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Колеги, имате думата за изказвания. Не виждам. Да, г-жо 

Гаджева. 
ЕКАТЕРИНА ГАДЖЕВА: Уважаеми г-н кмет, уважаема г-жо председател! Тези точки 

за ПУП-ове, които не са част от Общия устройствен план, предизвикаха доста сериозна 
дискусия по време на комисии. Още повече диспозитива е „приема – неприема“. Така че 
така или иначе не може да мине без някакъв коментар, защото не знам какво  гласуваме 
в такъв случай. Значи това, което се изрази като становище е, че част от ПУП-овете, 
които са в днешния дневен ред, именно три ПУП-а – 16, 19 и 24-та, по памет, не са 
включени в разработката на Общия устройствен план. Затова нашата Комисия по 

териториално и селищно устройство направихме едно предложение, което считам за 
резонно да предложа на колегите и тук. Тъй като разработката на Общия устройствен 

план е текла доста отдавна, периодът 2016-2017-та,  и имаме решение по екологична 
оценка финализирано 2018 г., значи събирането на нови ПУП-ове би трябвало да е 
приключено още със започване на разработката, за да могат те да бъдат включени и 

оценени като въздействие. Но поради факта, че това не се е случило, считам, че не може 
да определим такава преломна дата като вчера, от която да спрем и да кажем „не“ или 

„да“. В тази връзка всички невключени в Общия устройствен план, който е в много 

напреднал етап, но все още нямаме дата кога ще бъде приет, а времето минава, би 

следвало след неговото приемане да преминат в процес на промяна на Общия 
устройствен плпан, който още не сме и приели. Малко сложно като скоропоговорка 
звучи, още не сме приели, ама трябва да го изменим, но точно така е фактологията. 
Защото Общият устройствен план такъв, какъвто е предложен, има доста малко 

устройствени зони и ядра и в един момент се оказва, че това, което е негово изменение е 
повече от колкото самата разработка. В периода на обществени обсъждания нямам 

спомен как са текли, но гражданите не са реагирали и не са си потърсили правото да 
бъдат включени, затова сега им стои тази възможност и след приемането му, да му 

направят изменение. Лично мое мнение, което предложих на Комисия, за да не губим 

времето на гражданите да внасят няколко пъти задания, да приемем на този етап 

заданието, с ясното уточнение в диспозитива на решението, че преди фазата на 
одобряване трябва да се измени Общия устройствен план или ПУП-а да се приведе в 

съответствие с ОУП, тъй като в ОУП те не са предвидени, съответсвието е именно това 
изменение. Лично моето мнение е, че не бива да спираме хората, защото така ще им 

дадем няколко месеца те да работят, докато се работи по влизане в сила на Общия 
устройствен план. Но в същото време те трябва да са наясно и с риска, да не бъде 
променен Общия устройствен план или екологичната оценка. Тоест те поемат и риск. 

Искам да чуя и становището на Общината, защото съгласува /несъгласува, одобрява или 

неодобрява, не показва ангажимента дали Общината ще събере тези ПУП-ове и ще иска 
изменение. Тъй като заданието за изменение на Общия устройствен план трябва да дойде 
от Общината. Екологичната оценка за изменение също трябва да дойде от Общината, 
макар че резонно е да стане за сметка на гражданите, които са изпуснали възможността 
да направят тази промяна, когато е бил в активен ход процесът на разработка на ОУП. 

Тези ПУП-ове, които ни се предлагат към момента, бяха в „Забатско“ и в Гела. Те са 
близко до населеното място и до път. Така че аз не намирам нещо особено притеснително 

в тяхната реализация, тъй като те са близо и до населени места и до устройствени 

жилищни зони. Но това, пак казвам, трябва да стане по реда на по-дълга процедура. 
Моето мнение е, че не бива да спираме гражданите. Нищо ново не се е случило от 2017-

та насам, за да кажем от днес „да“, до вчера „не“ или обратното. Затова предлагам това 
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решение. Предложихме го на комисии, дори очаквах да ни предложат от 
администрацията г-жа Цекова, коментирахме го да се предложи как точно да бъде 
формулирано. 

(От залата: Има го формулирано.) 

ЕКАТЕРИНА ГАДЖЕВА: Има ли го? Добре. Значи избързах като се изказах. Това е. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Извинявам се много. Искам да добавя, че в становищата от 
комисиите е записано, че в Комисията по ТСУ, съгласувано с Общинска администрация, 
се изменят, като първа точка става „Допуска изработването на проект за ПУП.., втора 
точка е „Одобрява задание за изработване на ПУП и трета точка е „Преди да се одобри 

ПУП, да се предприемат действия за изменение на ОУП и екологична оценка, като 

разходите за изменението са за сметка на възложителя“.  

ЕКАТЕРИНА ГАДЖЕВА: Точно така. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Това е, което е предложението да бъдат формулирани в трите 
точки. 

ЕКАТЕРИНА ГАДЖЕВА: Да. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Това е от становището на комисията, заедно със становището на 
Общинска администрация. 
ЕКАТЕРИНА ГАДЖЕВА: Тоест Общинска администрация е приела становището на 
комисията? 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Да, да. 
ЕКАТЕРИНА ГАДЖЕВА: Значи се изказах ненужно. Направихме излишни разяснения. 
Благодаря! 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Благодаря, г-жо  Гаджева! Г-н Мелемов, нещо ще добавите ли? 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Аз мисля, че няма да е лошо да дадем думата на инж. Цекова 
по този въпрос и тя да каже нещо. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Тя го обясни. Общината щом ги вкарва, значи се е ангажирала 
естествено. 

(От залата: Кметът нали го приема?) 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Приема го, да. 
МАРИАНА ЦЕКОВА – зам.-кмет на Община Смолян: Приемаме, да. Благодаря ви, че 
ми дадохте тази възможност. На следващата сесия ще ви вкарам и други инвестиционни 

намерения. Тъй или иначе животът няма как да спре. Приет или неприет Общия 
устройствен план, той е план, който се изменя, както бюджет, както всичко останало. 

Така че Общият устройствен план определя общите зони. След това вече има подробни 

и всякакви други планове, които са съпътстващи, така че благодаря ви, че стигнахме до 

едно общо решение. Предполагам, че това ще е добре за всички наши граждани. 

Благодаря! 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Колеги, само да кажа, че това се допълва в решенията по точка 
16, 17, 18, 19. В същото време, когато тръгнем да гласуваме решението, ще бъдат не тези, 

решения, които са ни предложени, а решенията, които… 

МАРИАНА ЦЕКОВА: 17-та е друга. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Казвам, че това касае 16, 19… 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: И 24. 

ЕКАТЕРИНА ГАДЖЕВА: 16, 19 и 24. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: И 24, да. Имате думата за изказвания, колеги. 

(Димитър Кръстанов, от място: Подкрепяме.) 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Не виждам. Който е съгласен да прекратим разискванията, 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 
прекратяването на разискванията. Сега преминаваме към гласуване на решението по този 

вид, по който ни е предложено. Първа точка – допуска изработването на проект на ПУП; 

втора точка – одобрява задание за изработване на ПУП и трета точка – преди да се одобри 

ПУП, да се предприемат действия за изменение на ОУП и екологичната оценка, като 

разходите за изменение са за сметка на възложителя. Който е „за“, 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 16. 

 

Общинският съвет след като се запозна с Докладната записка на Марин Захариев 

– зам.-кмет на Община Смолян, на основание чл. 21, ал.1, т.11 от ЗМСМА във връзка с чл. 

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

 

Р Е Ш И: 

 

1. Допуска изработването на проект за Подробен устройствен план - План за 
регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 67653.5.196, част от ПИ 

67653.5.197 и част от ПИ 67653.5.200 в местност „Забацко“, землище гр. Смолян, 

Община Смолян, със следните устройствените параметри – устройствена зона Жм, 

плътност на застрояване до 60%, височина на застрояване до 10 метра, кинт до 1.5, 

озеленяване – до 40%. Проектът да се изработи от правоспособни проектанти и да 
отговаря на изискванията на Наредба № 8 от 14.06.2001 г. за обема и съдържанието на 
устройствените схеми и планове и Наредба № 7 от 22.12.2003 г. за правила и нормативи 

за устройство на отделните видове територии и устройствени зони. Към проекта да се 
представят становища от РИОСВ, РЗИ и схеми Ел и Ви К части.  Проектът да се 
представи в Община Смолян окомплектован с актуална скица от кадастралната карта на 
землище гр. Смолян и изработен в М 1:1000. 

 

2. Одобрява задание за изработване за Подробен устройствен план - План за 
регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 67653.5.196, част от ПИ 

67653.5.197 и част от ПИ 67653.5.200  в местност „Забацко“, землище гр. Смолян, 

Община Смолян. 

 

3. Преди да се одобри ПУП, да се предприемат действия за изменение на ОУП и 

екологичната оценка, като разходите за изменение са за сметка на 
възложителя/инвеститора. 
 

ПО СЕДЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Разрешение за изработване на 
проект за изменение на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване за 
УПИ ІІІ-250 – курортна дейност, част от УПИ I – Озеленяване, УПИ VI-Озеленяване и 

улична регулация в кв.6, местност „Ардашлъ”, землището на с. Стойките в курортно – 

туристическо ядро „Малина”, курортен комплекс Пампорово,  Община Смолян, за 
изключване земи и гори от ДГФ за част от поземлен имот с идентификатор 69345.6.71”. 

Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Преминаваме към точка 17. Разрешение за изработване на проект 
за изменение на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване за УПИ 

ІІІ - 250 – курортна дейност, част от УПИ I – Озеленяване, УПИ VI-Озеленяване и улична 
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регулация в кв.6, местност „Ардашлъ”, землището на с. Стойките в курортно – 

туристическо ядро „Малина”, курортен комплекс Пампорово,  Община Смолян, за 
изключване земи и гори от държавен горски фонд за част от поземлен имот с 
идентификатор 69345.6.71”. Давам думата на г-н Мелемов. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Благодаря! Няма какво да добавя. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Колеги, имате думата за изказвания. Има ли 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, преминаваме към гласуване на решението. Първа точка – 

допуска… Решението е с две точки – допуска и недопуска.. Сега гласуваме първо 

решението „допуска изработването на проект за изменение на Подробен устройствен 

план..“. Втора точка е „Одобрява задание или не одобрява“.., ние гласуваме в момента за 
одобрение и за допускане. Който е „за“, моля да гласува. 
(Мариана Цекова, от място: Ама това е недопустимо.) 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Кое? 

МАРИАНА ЦЕКОВА: Тука трябваше да се спазят параметрите на ОУП. 

(От залата: Да.) 

МАРИАНА ЦЕКОВА: Когато взехме решение, го уточнихме. 
(От залата: Точно това е решението.) 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: На точка 18 в становищата няма абсолютно нищо. 

(Анелия Кехайова: 17.) 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: На точка 17. Изразява положително становище. Допуска 
изработването на ПУП при спазване параметрите на ОУП. Това е трета точка, която се 
добавя. 
(Мариана Цекова, от място: Не може. Това е първа точка. Допуска при спазване 

параметрите.) 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Значи допуска изработването на проект за изменение на подробен 

устройствен план. 

(Мариана Цекова, от място: Първа точка.) 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Е първата точка. Втората точка е „Одобрява заданието“ и третата 
точка е при спазване параметрите на ОУП. Допуска изработването на ПУП при спазване 
параметрите на ОУП. 

(От залата: Така трябва да е.) 

(Иван Гавазов, от място: Ама не „одобрява заданието“, защото заданието не 

отговаряше.) 

(МАРИАНА ЦЕКОВА: Да. Заданието не отговаря.) 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Никъде не е отменена втора точка по време на заседанието. Тука 
имаме одобряване на задание и неодобряване на задание. 
(Ангел Безергянов, от място: Одобряване на заданието при спазване параметрите на 

ОУП.) 

(Екатерина Гаджева, от място: Тоест да се промени. Не може да се одобри, защото 

то не съответства. Допуска при спазване..) 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Първата точка на решението е допуска или недопуска. 
(Ангел Безергянов, от място: Да, допускаме.) 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Значи ще гласуваме тогава точка по точка. 
(Димитър Кръстанов, от място: Те са взаимосвързани.) 

(Петър Мирчев, от място: Няма смисъл.) 
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ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Г-н Мелемов, аз предлагам г-жа Цекова да стане и да формулира 
как да бъде променено. Защото в същото време в комисиите становището, единственото, 

което допълваме е да бъде положително становището и допуска изработването на ПУП 

при спазване параметрите на ОУП и запазване на така предложеното ни решение. Но 

това предложено решение, което е от Общинска администрация, е допуска/недопуска, а 
втора точка одобрява/неодобрява задание. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Формулирай го. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Формулирай самото решение как да бъде оформено. 

МАРИАНА ЦЕКОВА: Ани, на комисии… Моля те, ако обичаш да го прочетеш. Вчера 
беше при нас на Експертен съвет. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Изразява положително становище по докладната записка като 

допуска изработването на ПУП при спазване параметрите на ОУП. И точка две си се 
запазва. Останалите неща се запазват. Само това се допълва, че допуска изработването 

на ПУП при спазване параметрите на ОУП. И продължава надолу… проектът да се 
изработи от правоспособни проектанти и т. н. 

МАРИАНА ЦЕКОВА: В заданието също има промяна. И заданието трябва да бъде в 

съответствие с параметрите на ОУП. 

ЕКАТЕРИНА ГАДЖЕВА: Точно така. Като председател на комисията, заданието ако го 

приемем в този му вид, ние нищо не правим, защото именно в него са параметрите, които 

не съответстват на ОУП.  

МАРИАНА ЦЕКОВА: Абсолютно. 

ЕКАТЕРИНА ГАДЖЕВА: Така че тука се получава малко нонсенс. То се получава, ако 

приемем да разрешим да се изработи, ние обаче не може да приемем заданието, защото 

то е именно несъответстващия документ. Не трябва. Не може да приемем заданието, 

защото именно то е нещото, което не съответства. Около това беше дискусията. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Тогава трябва да приемем само решение, че не допуска 
изработването на проект за изменение и допълнение… Втора точка да отпадне. 
ЕКАТЕРИНА ГАДЖЕВА: Което е нещо като нищо, защото ще вкара пак… Точно в тази 

посока беше дискусията. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Предлагам да я оттегля тази точка. 
ЕКАТЕРИНА ГАДЖЕВА: Най-добре. Хубаво е да се промени заданието. 

НИКОАЙ МЕЛЕМОВ: И да се изчисти. 

ЕКАТЕРИНА ГАДЖЕВА: Най-добре. Най-резонно. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Оттеглям я тази точка. Самият факт, че не можем да го решим, 

няма смисъл да създаваме някакъв прецедент. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Колеги, преминаваме нататък. Кметът оттегля тази точка. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Нека се изчисти. 

(Мариана Цекова, от място: По принцип би трябвало, че не приема сега, за да му се 

поръча, защото принципала за решение такова е Общинският съвет.) 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Ясно, ще му обясниш. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА:  Тогава какво? Да приемем докладната, че не се приема? 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Оттеглям я. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: … че не приема, но той кметът я оттегли. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Вече я оттеглих. Късно е. 
 

 

ПО ОСЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Разрешение за изработване на 
Подробен устройствен план – парцеларен план и устройствена – план схема за обект: 
„Външни ВиК връзки към Вилна сграда с барбекю в УПИ I-29 за вилно застрояване/, кв. 

286 по плана на гр. Смолян, община Смолян”. 
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Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Отиваме към точка 18 от дневния ред. Разрешение за изработване 
на Подробен устройствен план – парцеларен план и устройствена – план схема за обект: 
„Външни ВиК връзки към Вилна сграда с барбекю в УПИ I-29 за вилно застрояване/, кв. 

286 по плана на гр. Смолян, община Смолян”. Тука на тази точка комисията разрешава 
изработването на подробен устройствен план със 7 „за“. Във връзка с вилната зона. 
Комисията по законност с 5 „за“ е приела. Няма допълнения към решението. Давам 

думата на г-н Мелемов. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: 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“ – 20, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: С 20 „за“, без „против“ и „въздържали се“, прекратихме 
разискванията. Колеги, преминаваме към гласуване. Който е „за“ така предложеното ни 

решение, 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 

на точка 18. 

 

Общинският съвет след като се запозна с Докладната записка на Марин Захариев 

– зам.-кмет на Община 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 – парцеларен 

план и устройствена план - схема за обект: „Външни ВиК връзки към Вилна сграда с 
барбекю в УПИ I-29 за вилно застрояване/, кв.286 по плана на гр. Смолян, община 
Смолян”, с трасе преминаващо през  поземлени имоти с идентификатори: 67653.135.29, 

67653.135.32, 67653.135.42, 67653.135.49, 67653.913.204, 67653.913.213 и 67653.913.732 

по кадастралната карта на гр. Смолян, общ. Смолян.  

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

за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.   

Проектът да се представи в Община Смолян окомплектован с актуална скица от 
кадастралната карта на гр. Смолян и скица извадка  от действащия ЗРП на гр. Смолян и 

изработен в М 1:500. 

 

2. Одобрява задание за изработване на Подробен устройствен план – парцеларен 

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

 

 

ПО ДЕВЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Разрешение за изработване на 
Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на поземлен имот с 
идентификатор 14605.2.124 в местност „ПАТРЕВОТО“, землище с. Гела, Община 
Смолян. 
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Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Преминаваме към точка 19 от дневния ред, а именно разрешение 
за изработване на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на 
поземлен имот с идентификатор 14605.2.124 в местност „ПАТРЕВОТО“, землище с. 
Гела, Община Смолян. Давам думата на г-н Мелемов. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Благодаря! Няма какво да добавя.  
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Тука в тази точка становището на комисиите е както преди малко 

го прочетох за точка 16. Да бъде допуснато изработването на проект за ПУП, втора точка 
е одобрява заданието на ПУП. Тука има и техническа грешка, като трета точка е записано 

одобряването на заданието, а втора няма. И трета точка е „преди да се одобри ПУП, да 
се предприемат действия за изменение на ОУП и екологичната оценка, като разходите за 
изменението са за сметка на възложителя“. Колеги, имате думата за изказвания. 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. Колеги, преминаваме към гласуване на решението с направената 
корекция. Първа точка „Допуска изработването на ПУП…“. Втора точка – „Одобрява 
задание за изработване на ПУП…“ и трета точка –  „Преди да се одобри ПУП, да се 
предприемат действия за изменение на ОУП и екологичната оценка, като разходите за 
изменение са за сметка на възложителя“. Който е „за“, 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 19. 

 

Общинският съвет след като се запозна с Докладната записка на Марин Захариев 

– зам.-кмет на Община Смолян, на основание чл. 21, ал.1, т.11 от ЗМСМА във връзка с чл. 

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

 

Р Е Ш И: 

 

1. Допуска изработването на проект за Подробен устройствен план - План за 
регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 14605.2.124 в местност 
„ПАТРЕВОТО“, землище с. Гела, Община Смолян  със следните устройствените 
параметри  – устройствена зона Жм, плътност на застрояване до 60%, височина на 
застрояване до 10 метра, кинт  до 1.5, озеленяване – до 40%.  

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

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

Проектът да се представи в Община Смолян окомплектован с актуална скица от 
кадастралната карта на землище с. Гела, общ. Смолян и изработен в М 1: 1000. 

 

2. Одобрява задание за изработване за Подробен устройствен план - План за 
регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 14605.2.124 в местност 
„ПАТРЕВОТО“, землище с. Гела, Община Смолян.  
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3. Преди да се одобри ПУП, да се предприемат действия за изменение на ОУП и 

екологичната оценка, като разходите за изменение са за сметка на възложителя. 

 

ПО ДВАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Разрешение за изработване на 
Подробен устройствен план – устройствена план схема за обект: „Кабелно 

eлектрозахранване на „сграда за търговия“ в УПИ IV, кв. 2, к.к. Пампорово, общ. 

Смолян“. 

Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Колеги, преминаваме към точка 20. Разрешение за изработване 
на Подробен устройствен план – устройствена план схема за обект: „Кабелно 

eлектрозахранване на „сграда за търговия“ в УПИ IV, кв. 2, к.к. Пампорово, общ. 

Смолян“. Давам думата на г-н Мелемов. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Благодаря! 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“ – 20, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: С 20 „за“, без „против“ и „въздържали се“, прекратихме 
разискванията. Колеги, преминаваме към гласуване самото решение на точка 20. Който 

е „за“, 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 20. 

 

Общинският съвет след като се запозна с Докладната записка на Марин Захариев 

– зам.-кмет на Община 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  за обект: „Кабелно eлектрозахранване на „сграда за търговия“ в УПИ IV, 

кв.2, к.к. Пампорово, общ. Смолян“, с трасе преминаващо през поземлен имот с 
идентификатор: 67653.16.37 по кадастралната карта на к.к. Пампорово, общ. Смолян.  

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

за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.   

Проектът да се представи в Община Смолян окомплектован с актуална скица от 
кадастралната карта на к.к. Пампорово, общ. Смолян, изработен в М 1:1000. 
 

2. Одобрява задание за изработване на Подробен устройствен план – устройствена 
план схема за обект: „Кабелно eлектрозахранване на „сграда за търговия“ в УПИ IV, кв.2, 

к.к. Пампорово, общ. Смолян“.  

 

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Одобряване на Подробен 

устройствен план – устройствена план схема и парцеларен план  за обект: „Външен 

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

Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Колеги, преминаваме към точка 21, за която ви са изпратени 

материали с нова докладна. Поради техническа грешка докладната, която е представена 
е за разрешаване, а докладната, която трябва да разгледаме е за одобряване. Това нещо 

беше констатирано и на комисията по ТСУ, че има проблем с тази докладна. В същото 

време на всички ви е предоставена новата докладна. Одобряване на Подробен 

устройствен план – устройствена план схема и парцеларен план за обект: „Външен 

водопровод и външен канал за „Хотел, Къмпинг, Барбекю и Ажурна ограда в поземлен 

имот с идентификатор 67653.1.229 (УПИ I – 1229, за хотел в кв. 81) местност 
„Караманджа“, град Смолян“. 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“ – 20, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: С 20 „за“, без „против“ и „въздържали се“, приехме 
прекратяването на разискванията. Преминаваме към гласуване одобряването на 
Подробен устройствен план – устройствена план схема и парцеларен план за обект: 
„Външен водопровод и външен канал, намиращ се в местността „Караманджа“, гр. 

Смолян. Който е „за“, 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 

на точка 21. 

 

Общинският съвет след като се запозна с Докладната записка на Марин Захариев 

– зам.-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: „Външен водопровод и външен канал за „Хотел, Къмпинг, Барбекю и 

Ажурна ограда в поземлен имот с идентификатор 67653.1.229 (УПИ I – 1229, за хотел в 

кв.81) местност „Караманджа“, град Смолян“, община Смолян”, с трасе преминаващо 

през поземлени имоти с идентификатори: 67653.1.221, 67653.1.229, 67653.1.647, 

67653.1.654 по кадастралната карта на гр. Смолян.  

 

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Разрешение за изменение на 
Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на УПИ І - Ваканционно 

селище и урегулиране на част от ПИ с идентификатор 43219.2.1140, местност „Вадата“, 

землището на  с. Левочево, Община Смолян. 

Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Колеги, преминаваме на точка 22. Разрешение за изменение на 
Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на УПИ І - Ваканционно 

селище и урегулиране на част от ПИ с идентификатор 43219.2.1140, местност „Вадата“, 

землището на  с. Левочево, Община Смолян. Давам думата на г-н Мелемов. 
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НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: 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 на решението. 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“, приехме решението 

на точка 22. 

 

Общинският съвет след като се запозна с Докладната записка на Марин Захариев 

– зам.-кмет  на Община Смолян, на основание чл. 21, ал.1, т.11 от ЗМСМА във връзка с 
чл.  124а, ал.1 от ЗУТ, чл. 124б, ал.1 от ЗУТ, чл.135 ал.3 от ЗУТ, чл.136 ал.1 от ЗУТ и 

чл.134 ал.2 т.6 от ЗУТ 

 

Р Е Ш И: 

 

          1. Разрешава изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план - 

План за регулация и застрояване на УПИ І - Ваканционно селище и урегулиране на част от 
ПИ с идентификатор 43219.2.1140, местност „Вадата“, землището на с. Левочево, Община 
Смолян с образуване на осем нови УПИ за ваканционно селище с ограничителна линия на 
застрояване и указани параметри на бъдещата застройка в устройствена зона Ос, плътност на 
застрояване до 30%, височина на застрояване до 10 метра, кинт до 1.2, озеленяване – до 

50%, УПИ - паркинг и УПИ - техническа инфраструктура и улична регулация за 
новообразуваните УПИ. 
 

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 с. Левочево и действащият ЗРП на с. Левочево и изработен в М 

1:1000. 
 

2. Одобрява задание за изготвяне на промяна на Подробен устройствен план - 

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

 

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Разрешение за изработване 
на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на поземлен имот с 
идентификатор 49014.17.362 в местност „Марецко“, землище с. Момчиловци, Община 
Смолян. 

Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Преминаваме към точка 23. Разрешение за изработване на 
Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на поземлен имот с 
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идентификатор 49014.17.362 в местност „Марецко“, землище на с. Момчиловци, Община 
Смолян. Давам думата на г-н Мелемов. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Благодаря! „Марецко“, 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 23. 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“, приехме решението 

на точка 23. 

 

Общинският съвет след като се запозна с Докладната записка на Марин Захариев 

– зам.-кмет на Община Смолян, на основание чл. 21, ал.1, т.11 от ЗМСМА във връзка с чл. 

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

 

Р Е Ш И: 

 

1. Разрешава изработването на проект за Подробен устройствен план - План за 
регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 49014.17.362 в местност 
„Марецко“, землище с. Момчиловци, Община Смолян и улична регулация за 
новообразувания УПИ, със следните устройствени параметри – устройствена зона Ов, 

плътност на застрояване до 40%, височина на застрояване до 7 метра /Н било <10 м./, 

кинт до 0.8, озеленяване – до 50% и улична регулация за новообразувания УПИ. 

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

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

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

 
2. Одобрява задание за изработване на Подробен устройствен план - План за 

регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 49014.17.362 в местност 
„Марецко“, землище с. Момчиловци, Община Смолян.  

 

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Разрешение за 
изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на 
поземлен имот с идентификатор 67653.5.197, част от ПИ 67653.5.196 и част от ПИ 

67653.5.200 в местност „Забацко“, землище гр. Смолян, Община Смолян. 

Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Преминаваме към точка 24 от дневния ред, а именно разрешение 
за изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на 
поземлен имот с идентификатор 67653.5.197, част от ПИ 67653.5.196 и част от ПИ 

67653.5.200 в местност „Забацко“, землище гр. Смолян, Община Смолян. Тука колеги 

попадаме в същата хипотеза както на предишната точка. Решението е с три точки. 

Допуска изработването, одобрява заданието и трета точка е преди да се одобри ПУП-а, 
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да се предприемат действия за изменение на ОУП и екологичната оценка, като разходите 
за изменение са за сметка на възложителя. Давам думата на г-н Мелемов.  

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Благодаря! 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“ – 20, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Колеги, с 20 „за“, без „против“ и „въздържали се“, прекратихме 
разискванията. Преминаваме към гласуване на така предложеното ни решение от три 

точки. Който е „за“, 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. 

 

Общинският съвет след като се запозна с Докладната записка на Марин Захариев 

– зам.-кмет на Община Смолян, на основание чл. 21, ал.1, т.11 от ЗМСМА във връзка с чл. 

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

 

Р Е Ш И: 

 

1. Допуска изработването на проект за Подробен устройствен план - План за 
регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 67653.5.197, част от ПИ 

67653.5.196 и част от ПИ 67653.5.200 в местност „Забацко“, землище гр. Смолян, 

Община Смолян, със следните устройствените параметри – устройствена зона Жм, 

плътност на застрояване до 60%, височина на застрояване до 10 метра, кинт до 1.5, 

озеленяване – до 40%.  

 

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

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

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

 

2. Одобрява задание за изработване за Подробен устройствен план - План за 
регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 67653.5.197, част от ПИ 

67653.5.196 и част от ПИ 67653.5.200  в местност „Забацко“, землище гр. Смолян, 

Община Смолян. 

 

3. Преди да се одобри ПУП, да се предприемат действия за изменение на ОУП и 

екологичната оценка, като разходите за изменение са за сметка на възложителя. 

 

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Дарение на парични средства 
за ремонти дейности по покривната конструкция на Храм „Успение Богородично“ кв. 

Устово. 

Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Преминаваме към точка 25 от дневния ред, а именно дарение за 
църквата „Успение Богородично“, в кв. Устово. Давам думата на г-н Мелемов. 
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НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Няма какво да добавя и тука. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Решението на комисиите е в подкрепа да бъдат дадени 1 000 лева 
под формата на дарение за Храм „Успение Богородично“, кв. Устово. Колеги, има 
предложение за прекратяване на разискванията. Който е „за“, 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. Колеги, преминаваме към гласуване решението на тази докладна относно 

даване дарението. 

 

Поименно гласуване на проекта за решение по т. 25 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      – „за“ 

7. Денислав Костов      – извън залата  
8. Димитър Ангелов      – „за“ 

9. Димитър Кръстанов     – „за“ 

10. Екатерина Гаджева      – „за“ 

11. Иван Френкев      – отсъства 
12. Иван Гавазов      – „за“ 

13. Илия Томов       – отсъства 
14. Коста Начев       – „за“ 

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      – „за“ 

26. Стоян Иванов      – „за“ 

27. Тихомир Ризов      – „за“ 

28. Тодор Митов      – „за” 

29. Филип Топов      – „за“ 

 

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

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

по докладната записка за отпускане на дарение. 
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Общинският съвет след като се запозна с Докладната записка на Николай Мелемов 

– Кмет на Община Смолян, на основание чл. 225 от Закона за задълженията на договорите, 
във връзка с чл. 21 ал. 1 т. 23 и чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация 
 

Р Е Ш И: 

 

1. Дава съгласие за отпускане на дарение в парични средства от 1000 лв. за ремонти 

дейности по покривната конструкция на Храм „Успение Богородично“ гр.Смолян, кв. 

Устово.  

2. Средствата да се преведат по Банковата сметка на църковното настоятелство към 

храм „Успение Богородично“ гр. Смолян, кв. Устово с IBAN: 

BG91CECB979040H1249600;  BIC: CECBBGSF - ЦКБ АД клон  Смолян. 

 

3. Упълномощава кмета на Община Смолян да извърши всички законови 

последващи действия. 
  

 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: По следващата точка вносител съм аз. Моля да изберем някой, 

който да представлява. 
(Стоян Иванов, от място: Ангел Безергянов.) 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Г-н Стоян Иванов предлага Ангел Безергянов. Други 

предложения има ли? Който е съгласен г-н Ангел Безергянов, моля да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 19, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: С 19 „за“, без „против“ и „въздържали се“, заповядайте, г-н 

Безергянов.  

 

(Общинският съветник Ангел Безергянов зае мястото си на временно 

председателстващ заседанието по точка 26 от дневния ред.) 

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Изпълнение на Решение № 

619 от 26.08.2021 г. на Общински съвет Смолян. 

Докладва: Венера Аръчкова – Председател на Общинския съвет 
 

 

АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Благодаря, г-жо Аръчкова! Уважаеми колеги, продължаваме към 

следваща докладна записка от г-жа Венера Аръчкова, председател на Общински съвет – 

Смолян, относно изпълнение на наше Решение № 619 от 26.08.2021 г. Уважаема г-жо 

Аръчкова, давам ви думата. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Искам само да направя една корекция в самото решение. Понеже 
съм записала в решението „приема за сведение информация на Общинския съвет“., 

предлагам да бъде изменено и решението да приеме следния вид: „Приема за сведение 
представеният доклад от Златко Карамучев, ведно с приложенията, представляващи 

неразделна част към него. Просто словореда. Тя информацията се съдържа в самия 
доклад. 

АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Уважаеми колеги, разкривам дискусия по така предложената 
докладна записка. Имате думата за мнения, становища и отношение по нея.  
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Съгласно ЗМСМА, всеки упълномощен да представлява 
Общински съвет е длъжен да ни представи доклад, че е присъствал и е гласувал по същия 
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начин, както е възложено от Общинския съвет. Това е процедурата и ние го приемаме за 
сведение. Че си е изпълнил задачите по нашето решение. 
АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Всички може би вече сте се запознали с докладната. Не виждам 

от страна на общинските съветници да вземат отношение по нея. Приложени са всички 

необходими приложения към докладната записка от г-жа Аръчкова, която преди малко 

разясни и обсъди. Поради това, предлагам да преминем към прекратяване на 
разискванията. Който е „за“, моля да гласува. „Против“? „Въздържали се“? 

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

АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: С 19 „за“, без „против“ и „въздържали се“, прекратихме 
разискванията, уважаеми колеги. Подлагам на гласуване така направеното допълнение и 

изменение на коректното решение от г-жа Венера Аръчкова и решението, което ще 
подложа на гласуване има следния вид. Приема за сведение на Общински съвет – Смолян 

представения доклад от г-н Златко Карамучев и приложените към него приложения. 
Уважаеми колеги, който е „за“ така предложеното решение, моля да гласува. Явно 

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

АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: С 20 „за“, без „против“ и „въздържали се“, приехме решенията 
по тази докладна записка. 
 

 

Общинският съвет след като се запозна с Докладната записка на Венера Аръчкова 
председател Общински съвет Смолян, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23, т. 24 и ал. 2 от 
Закона за местното самоуправление и местната администрация 
 

Р Е Ш И: 
 

1. Приема за сведение представеният  доклад /с приложенията към него/ от Златко 

Карамучев, съгласно Решение № 619 от 26.08.2021г. на Общински съвет – 

Смолян.  

 

АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Уважаеми колеги, давам думата на г-жа Венера Аръчкова по 

изпълнение на следващата докладна записка. 
  

 

ПО ДВАДЕСЕТ И СЕДМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Питания. 
 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Следващата точка са питания. Питания на г-н Иван Гавазов. 

Съжалявам, че Общинска администрация напуснаха. 
ИВАН ГАВАЗОВ: Той кметът напусна заседанието. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Има ли въпроси? 

ИВАН ГАВАЗОВ: Има доста въпроси. Уважаеми колеги, питането ми  беше свързано 

със строителството в Планетариума и причините, поради които той не работи през 
настоящата година. Беше провокирано питането от случайно чут от мен разговор между 

гости на град Смолян, които недоволстваха от това, че са пристигнали от Северна 
България и не могат да посетят тази забележителност на град Смолян. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Извинявам се много, г-н Гавазов, всеки момент ще пристигне г-н 

Мелемов, тъй че продължете да запознавате общинските съветници, а той като дойде ще 
чуе въпросите. 
ИВАН ГАВАЗОВ: Благодаря на г-н Мелемов, че присъства в залата. Получил съм 

подробен отговор на поставените въпроси, чисто формално обаче. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: По-подробен надали може. 
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ИВАН ГАВАЗОВ: Да, точно така. На фона на питането, колкото страници е питането, 

толкова страници е и отговора. От отговора обаче се разбра, че необосновано е забавено 

строителството, започване строителството на Планетариума, тъй като в обясненията за 
причините за забавянето изрично е посочено, че се изчаквало да се открие процедура по 

подготовка за доставяне на оборудване и обзавеждане. Това е изтъкнатата причина, 
поради която строителството не е започнало в началото на строителния сезон, пролетта. 
Същевременно в точка 6 от решението, към настоящия момент изрично се посочва, че 
такава процедура за доставка на оборудване все още не е подготвена. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Подготвена е и всеки момент ще бъде обявена. 
ИВАН ГАВАЗОВ: Да, но не е обявена, а строителството реално е стартирано на 10.09. 

Тоест когато примерно март или април месец е могло да стартира и причината за 
нестартирането е липсата на поръчка за оборудване, към настоящия момент същата 
пречка също съществува, но строителството е започнало. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Да, но вече има условията в поръчката за оборудване, има ги 

условията, така че който и да спечели, трябва да се съобрази с тези условия. 
ИВАН ГАВАЗОВ: Другото, което се разбира от вашият отговор е, че срокът за 
изпълнение на проекта е 30 месеца. Като се има предвид, че тази поръчка за оборудване, 
което Планетариума без оборудване реално не може да работи, все още не е обявена, все 
още не се знае кой ще участва и дали някой ще участва, се подразбира, че другата година 
най-вероятно Планетариума също няма да работи, което е за огромно съжаление за 
жителите на Община Смолян и за приходите на Община Смолян. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Ще бъде изпълнена в срока от 30 месеца, както е. 
ИВАН ГАВАЗОВ: Да, 30 месеца от 30.12.2020 г. означава, че някъде към средата на 2023 

година. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Ще се постараем възможно най-скоро да бъде ремонтиран. 

ИВАН ГАВАЗОВ: В този смисъл и с вашето твърдение, че ще се постараете възможно 

най-бързо, не кореспондира с изявленията на заместник-кмета Марин Захариев, който 

неколкократно заявява, че се бърза с изпълнението на тази поръчка, а действията 
противоречат на тези негови изявления пред медиите. Благодаря! 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Благодаря, г-н Гавазов!  

(Димитър Ангелов, от място: Какво пречи, че не е закупено оборудването?) 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Като се прави ремонта, трябва да е съобразено с параметрите, 
които са заложени в тази поръчка. От там идва. 
(Мариана Цекова, от място: Дейността ще е по-различна, оборудването е по-

различно.) 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Благодаря ви, г-н Мелемов! Благодарим на г-жа Цекова! 
Благодаря ви, колеги, за участието в днешната сесия. Поради изчерпване на дневния ред, 

закривам днешната сесия. 
 

(Заседанието на Общинския съвет беше закрито в 15.10 часа.) 

 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА /П/ 

Председател на Общински съвет – Смолян         

 

 
Изготвил, /П/ 

Анелия Кехайова – мл. експерт             


