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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 

№ 29 

 

Днес, 25.11.2021 година, от 15.00 часа, се проведе заседание на Общински съвет 
– Смолян, на основание чл. 23, ал. 4, т. 1, чл.28а, ал.1 и ал.4 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация във връзка с чл.59а, ал.1 и чл.55а от 
Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Смолян, неговите комисии 
и взаимодействието му с общинска администрация, при осигуряване на пряко и 
виртуално участие чрез видеоконферентна връзка. 

Присъстваха: 28 общински съветници. 

 Отсъства: Мария Семерджиева. 
 

 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА – председател на Общински съвет – Смолян: Добър ден на 
всички! Колеги, имаме кворум от 23-ма, 24 общински съветници с г-н Безергянов. Г-н 

Коста Начев и той се присъедини, станахме 25. С 25 общински съветници предлагам да 
започнем днешната сесия. На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 и чл. 28а, ал. 1 и ал. 4 от Закона 
за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл. 59а, ал. 1 и чл. 
55а от нашия Правилник за дейността на Общинския съвет, неговите комисии и 
взаимодействието с общинска администрация е свикано днешното заседание на 25 

ноември от 15.00 часа, с виртуално участие, чрез видеоконферентна връзка в 
предложения дневен ред. Предложеният дневен ред е от 21 точки, като 21 точка е 
„Питания, становища“ и отговорите, където са дадени. Имате думата относно дневния 
ред. Да, г-н Бадев. 
СТЕФАН БАДЕВ: Относно дневния ред ли казахте? 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Да. 
СТЕФАН БАДЕВ: Относно дневния ред имам предложение точка 18 да се оттегли от 
вносителя като мотивите ми са следните. Аз така малко по-обстойно разгледах 
предложението, което е предложило фирмата, юридическото лице и там приложен един 
констативен нотариален акт за собственост на хижа „Момчил юнак“, която според мен е 
общинска собственост. Има съставен документ за собственост още 90-те години от 
Димитър Михайлов и тази хижа и земята мисля, че са общински. А сега в един момент 
ни се предоставя някакъв друг нотариален акт констативен. И бих желал да се изясни 
собствеността около сградата, земята и всичко останало около хижа „Момчил юнак“. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Добре, г-н Бадев. Други колеги? Да, г-н Топов. 
ФИЛИП ТОПОВ:  Сега, уважаема г-жо председател и колеги, преди да преминем към 

гласуване на дневния ред аз ще предложа с едноминутно мълчание да окажем дето се 
казва почит на загиналите и на магистралата, и в държавата. Ако не възразявате, да го 
подложите това и да почетем паметта им с едноминутно мълчание. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Г-н Топов, аз го подлагам веднага, директно. Мисля, че няма да 
имат колегите против. Тъй че колеги, едноминутно мълчание в памет на хората, които 
починаха в старческия дом, на хората, които почиват от ковида и на хората от магистрала 
„Струма“. 
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(С едноминутно мълчание и ставане на крака бе почетена паметта на загиналите в 

пожара в дома за стари хора в с. Рояк и загиналите в пожара на магистрала 

„Струма“.) 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Благодаря ви, колеги! Продължаваме дискусията и 

разглеждането на дневния ред. Колеги, някой друг желаещ? 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Ако позволите, г-жо председател. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Да, г-н Кръстанов. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Изключително основателно е това, което г-н Стефан Бадев 
постави на нашето внимание. Подробното и детайлно запознаване със съдържанието на 
някои от точките показва, че има неща, които наистина са учудващи и бих казал спорни 
все още. В това число констативния нотариален акт за собственост на хижа „Момчил 
юнак“. Аз също общо взето през годините съм бил в течение на тази собственост и съм 

удивен, че в момента тя не е общинска собственост. Тук има или някаква грешка, или 
нещо, което се е случило през годините и не е съвсем в реда на нещата. Така че аз също 
настоявам вносителят да оттегли, а ако той не направи това, тогава вие да подложите на 
гласуване отлагане на точка № 18 от проекта за дневен ред с оглед на това да се изяснят 
окончателно промените около собствеността и тогава да преминаваме по-нататък по 
искането за ползване на прилежащ терен за който става дума в диспозитива на 
докладната записка по точка 18. И други неща има, но ние като стигнем нататък… 

Мисля, че това е първото, което трябва да решим, преди да преминем към работата по 
дневния ред. Благодаря! 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Благодаря, г-н Кръстанов! Други желаещи, колеги? Не виждам. 

Г-н Мелемов, да подлагам ли на гласуване? 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Ако искате, подложете. Аз не мога да коментирам нотариални 
актове. Общинските съветници смятат, че е фалшив или неистински, но аз не мога да 
коментирам такива документи. 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Не става дума за това, г-н Мелемов. Не става дума за това, че 
е фалшив или неистински. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: А за кое? 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Г-н Френкев. 
ИВАН ФРЕНКЕВ: Здравейте, колеги, г-н кмет! Благодаря за възможността да се изкажа! 
Тука не става въпрос да се проверява дали е фалшив, неистински или така нататък. Тук 
става въпрос да се защити публичния интерес. И това нещо да стане, внимателно трябва 
да изследваме фактите и да вземем решение, което да бъде в интерес на Общината, на 
хората в нея и реално да не разходваме така един публичен ресурс. Поради тази причина 
подкрепям предложенията на г-н Бадев и г-н Кръстанов и мисля, че е редно с оглед на 
това, да вземем такова решение, те да се отложат или да ги оттеглите. Благодаря! 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Благодаря, г-н Френкев! Все пак няма да ги оттегля, защото 10 

дена би могло това обсъждане да си го направите. Аз не виждам причина. Колко срок 
трябва за това обсъждане? Аз не виждам причина да я оттеглям, пък те да преценят 
съветниците.  
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Колеги, г-н Мелемов не оттегля точката.  Предложението на г-н 
Бадев, на г-н Кръстанов и на г-н Френкев за отлагане на точката, след като кметът не я 
оттегля, ние трябва да я подложим на гласуване дали да бъде отложена или да си влезне 
в дневния ред. Който е съгласен точката да бъде отложена за следващо заседание, моля 
да гласува. Ще ви моля, г-н Топов, не така с ръката, а иначе, защото отчита на компютъра 
и се прави запис. 
СТОЯН ИВАНОВ: Г-жо председател… 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Да, г-н Иванов. 
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СТОЯН ИВАНОВ: Имам проблеми с камерата и аз не знам, включвам я и тя се изключва 
сама. Така че няма да мога да удовлетворя това, което вие казвате, с вдигане на ръка. Ето, 
сега се изключва веднага 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Ами ако искате, тогава да е поименно. Така да правим 

гласуването. 
СТОЯН ИВАНОВ: Най-добре. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Добре. Няма проблем. 

 

Поименно гласуване за отлагане на т. 18 от дневния ред: 
 

1. Ангел Безергянов      – „въздържал се“ 

2. Божидар Шуманов      – „въздържал се“ 

3. Валентин Кюлхански     – „за“ 

4. Венера Аръчкова      – „въздържала се“ 

5. Вижданка Младенова     – „за“ 

6. Виолета Бояджиева      – „за“ 

7. Денислав Костов      – „въздържал се“ 

8. Димитър Ангелов      – „въздържал се“ 

9. Димитър Кръстанов     – „за“ 

10. Екатерина Гаджева      – „въздържала се“ 

11. Иван Френкев      – „за“ 

12. Иван Гавазов      – не участва в гласуването 
13. Илия Томов       – „за“ 

14. Коста Начев       – „за“ 

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

17. Минчо Симов     – „за“ 

18. Петър Мирчев      – „въздържал се“ 

19. Петър Янев       – „въздържал се“ 

20. Рабие Кьосева      – „за“ 

21. Радослава Вълчанова – Кисимова    – „за“ 

22. Салих Аршински      – „въздържал се“ 

23. Сийка Йочева      – „за“ 

24. Софка Иванова      – „въздържала се“ 

25. Стефан Бадев      – „за“ 

26. Стоян Иванов      – „въздържал се“ 

27. Тихомир Ризов      – „въздържал се“ 

28. Тодор Митов      – „въздържал се“ 

29. Филип Топов      – „за“ 

 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: С 14 „за“ и 13 „въздържали се“, точката се отлага за следващото 
заседание. Имам молба към общинските съветници Бадев, Кръстанов и Френкев, да 
направят самото като становище за отлагането на точката, какви са претенциите. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Нямаме претенции. Това е въпрос елементарен. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Мисълта ми е, че да бъде предоставено на Общинска 
администрация под формата на въпрос, на питане. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Ама ние на кой трябва да докажем това нещо? И по какъв начин 
да го доказваме, че е общинска собственост? Как да го докажем, като има нотариален 
акт? Какво да направим? 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: В нашите активи имаме ли го, нямаме ли го? 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Има го. Щом го предлагат, значи го има. 
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ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: В същото време те предлагат нотариален акт, че не е наше. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Тогава как ще го даваме, като не е наше? 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Колеги, други някакви въпроси? Г-н Френкев, вие искате думата? 

ИВАН ФРЕНКЕВ: Извинявам се. Забравил съм натиснато копчето. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Добре. Вижданка Младенова, ако обича, и тя да си смъкне ръката. 
Колеги, преминаваме към гласуване на дневния ред. Който е „за“ така предложения 
дневен ред, моля да гласува. Този път така ли ще гласуваме или заради проблема на 
хората, които са с камери? Г-н Иванов, вие в момента как можете да гласувате? 

ТОДОР МИТОВ: Проблемът с камерата не пречи на вдигането на ръка – с бутона. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Добре. Който е „за“, моля да гласува. 
СТОЯН ИВАНОВ: Аз съм „за“, понеже камерата ми е изключена. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Да, разбрах. Г-н Гавазов? Не участва в гласуването. „Против“? Г-

н Кюлхански, Журналов и Костов, ръцете. „Въздържали се“? 

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

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: 25 „за“ и 1 не гласувал. Г-н Гавазов, вие не гласувахте за дневния 
ред. 
ИВАН ГАВАЗОВ: Не, не, взех си зарядното. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Добре. Колеги, преминаваме към така предложения дневен ред. 
 

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:  

 

1. Кандидатстване на Община Смолян по процедура BG05SFOP001-4.007 за 
директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна 
програма „Добро управление“ с наименование: „Осигуряване на 
функционирането на националната мрежа от областни информационни центрове 
(2022-2023)“. 

Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
 

2. Кандидатстване на Община Смолян финансиране от инструмента Еuropean City 

Facility (EUCF). 

Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
 

3. Вземане на решение за удължаване срока на възстановяване временен безлихвен 
заем от Централния бюджет на Република България на община Смолян, съгласно 
чл.103 ал.4 от ЗПФ.    

Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
 

4. Продажба на бракувани автомобили, собственост на Община Смолян, чрез 
публичен търг с тайно наддаване по реда на Закона за общинската собственост. 

Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
 

5. Продажба на общински жилищен имот – самостоятелен обект с идентификатор 
67653.926.147.1.1 по кадастрална карта на гр. Смолян (общински апартамент на 

правоимащ наемател).  

Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
 

6. Продажба на поземлен имот с идентификатор 69345.101.121, УПИ Х-121 в кв.52 

по плана на с. Стойките, общ. Смолян. 
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Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
 

7. Изкупуване на недвижим поземлен имот с идентификатор 67653.917.751 по 
кадастралната карта на гр. Смолян на основание чл.199 от ЗУТ. 

Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
 

8. Предоставяне на безвъзмездно управление на част от имот публична общинска 
собственост на „Български пощи“ ЕАД по реда на Закона за общинската 
собственост. 

Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
 

9. Отдаване под наем на помещения частна общинска собственост за здравни 
услуги, находящи се в сграда с идентификатор 49014.501.417.1 по кадастрална 
карта и кадастрални регистри на с. Момчиловци  по реда на Закона за общинската 
собственост. 

Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
 

10. 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 
 

11. Разрешение за изработване на Подробен устройствен план – устройствена план 
схема и парцеларен план за обект: „Кабелна линия ниско напрежение за 
присъединяване на жилищна сграда на Г. Томов, гр. Смолян, община Смолян“. 

Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
 

12. Разрешение за изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план 
- План за застрояване на УПИ ІХ - 110020 – за курортно жилищно строителство и УПИ 

VIIІ - 10021 за курортно жилищно строителство в кв.2 в курортно – туристическо ядро 
„Студенец”, курортен комплекс Пампорово,  Община Смолян. 

Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
 

13. Разрешение за изменение на Подробен устройствен план - План за регулация и 
застрояване на УПИ І - 25 производствена база (поземлени имоти с 
идентификатори 67653.133.25 и 67653.133.54) в местност „Могилата“, землището 
на град Смолян, Община Смолян. 

Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
 

14. Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и 
застрояване на поземлен имот с идентификатор 67653.39.16 в местност „Лъгът“, 

землище гр. Смолян, Община Смолян. 

Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
 

15. Промяна предназначението на урегулиран поземлен имот /УПИ/ Х – Озеленяване 
предвиден в устройствения план за озеленена площ в кв. 98 по плана на гр. 
Смолян, кв. Горно Смолян /ул. „Невястата“/. 

Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
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16. Промяна предназначението на урегулирани поземлени имоти /УПИ/ II – 

Озеленяване и УПИ I – Озеленяване предвидени в устройствения план за 
озеленена площ в кв.100 по плана на гр. Смолян, кв. Горно Смолян /ул. „Екзарх 
Стефан“/. 

Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
 

17. Постъпила покана за участие на Община Смолян за редовен член в СНЦ 

РЕГИОНАЛЕН ИНОВАЦИОНЕН ЦЕНТЪР „ИНОВАЦИОННИ 

БИОТЕХНОЛОГИИ, БИОРЕСУРСИ И ПРОДУКТИ ОТ СЛЕДВАЩО 

ПОКОЛЕНИЕ" с ЕИК: 205984612. 

Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
 

18. Отдаване чрез търг на земя от общинския поземлен фонд на Община Смолян, с 
начин на трайно ползване – друг вид земеделска земя, намираща се в землището 
на с. Момчиловци, общ. Смолян, на основание чл. 24а, ал. 5 от Закона за 
собствеността и ползването на земеделските земи - ОТЛОЖЕНА 

Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
 

19. 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 
 

20.  Изкупуване на недвижим поземлен имот с идентификатор 67653.934.254 по 
кадастралната карта на гр. Смолян-ЦЧ на основание чл. 199 от ЗУТ. 

Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
 

21. Питания, становища и други. 

 

 
ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Кандидатстване на Община Смолян по 
процедура BG05SFOP001-4.007 за директно предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ по Оперативна програма „Добро управление“ с наименование: „Осигуряване на 
функционирането на националната мрежа от областни информационни центрове (2022-

2023)“. 

Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
 

 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Кандидатстване на Община Смолян по процедура 
BG05SFOP001-4.007 за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по 
Оперативна програма „Добро управление“ с наименование: „Осигуряване на 
функционирането на националната мрежа от областни информационни центрове (2022-

2023)“.  Докладва г-н Мелемов. Колеги, тука имаше и искания от някои от комисиите. 
Всичките материали, които са ни предоставени поискани от комисии, са ви предоставени 
на всички общински съветници в надлежния вид. Това, което беше поискано. Давам 

думата на г-н Мелемов. 
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НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Уважаеми дами и господа общински съветници, с тази докладна 
искам вашето съгласие Община Смолян да кандидатства с проектно предложение по тази 
процедура. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Колеги, имате думата за дискусия. Благодаря ви, г-н Мелемов! 
Да, г-н Бадев. 
СТЕФАН БАДЕВ: От гледна точка на материалите, които допълнително получихме, 
видяхме, че бюджетът на Областния информационен център е четвърт милион за две 
години, 250 000 лв. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Да. 
СТЕФАН БАДЕВ: Като 71 400 от него са за дейност и за консумативи, а 178 500 за 
заплати на персонала – осигуровки и всичко, което включва една трудова работна 
заплата. Разделено на 24 месеца, видях че 3-ма души има в центъра, това е около 7 500 

или 2 500 лева на месец на човек. Каква е възможността в програмата да се включат още 
двама души, да кандидатстваме за 5 човека? Ще имат по 1 500 лева, няма да е нещо така 
драматично като спад, но все пак още две работни места ще се направят, ако има 
възможност разбира се и критериите и изискванията на програмата го позволяват. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Благодаря ви, г-н Бадев! Още в самото начало, когато стартира 
програмата е с този капацитет от 3-ма човека. На база определението, когато са правени 

областните информационни центрове в 2011 година. И това нещо върви по този начин. 

Бюджетът на самата програма се разделя – 60 % е за фонд работна заплата и 40 % е за 
разходи за консумативи, издръжка и т. н. По същият начин е и съотношението и за 
следващите две години. Вътре в тези средства за работна заплата влизат и трима 
работещи като екип на проекта от 2011 г. Това са хората, които са ръководител на 
проекта, технически сътрудник и счетоводител на проекта. Техните средства са на база 
втори трудови договори със служители и тези трудови договори, техните 
възнаграждения, заедно с осигурителните вноски влизат в сумата на възнагражденията. 
Плюс тримата служители. Като за тримата служители от програмата имат определено, 
че не може да бъде под определената сума за експерт и за ръководител на проекта. 
Защото експертите са информационно, техническо и така нататък, и ръководител, който 
е на проекта. Там е определено възнаграждение в минимален размер, който не може да 
бъде по-нисък от това, което е определено. И както виждате в справката, която ви е 
дадена в периода 2019-2021 г., защото там са 336 000 за трите години, по 112 000 лв. за 
година, 80 000 са грубо за фонд работна заплата, а 32 040 са за консумативи. Виждайки 
в самите цифри, които ни предоставиха от Общинска администрация се вижда, че тези 

средства са спазени на база проектното предложение и те така вървят в зависимост от 
индексациите и промяната на размера на минималния осигурителен доход за този вид 
дейност и за този вид длъжност. 
СТЕФАН БАДЕВ: Щом такива са критериите. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Колеги, други някои въпроси? Не виждам. Който е съгласен да 
прекратим разискванията, моля да гласува. „Против“? Г-н Томов и г-н Костов, ръцете.   
Г-н Бадев, вие „против“ ли сте? 

СТЕФАН БАДЕВ: Не, не. „За“ съм. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Г-н Костов, ръката. „Въздържали се“? Г-н Топов, вие не 
гласувате. Ваше право, както прецените.  
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 25, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: 25 „за“ и 1 не гласува. С 25 „за“ и 1 не гласувал, прекратихме 
разискванията. Колеги, преминаваме към гласуване и приемане на решението. 
 

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

14. Коста Начев       – „за“ 

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

17. Минчо Симов     – „за“ 

18. Петър Мирчев      – „за“ 

19. Петър Янев       – „за“ 

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

22. Салих Аршински      – „за“ 

23. Сийка Йочева      – „за“ 

24. Софка Иванова      – „за” 

25. Стефан Бадев      – „за“ 

26. Стоян Иванов      – „за“ 

27. Тихомир Ризов      – „за“ 

28. Тодор Митов      – „за” 

29. Филип Топов      – „за“ 

 

 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: 27 „за“, без „против“ и „въздържали се“, приехме решението по 
точка 1. 

 

Общинският съвет след като се запозна с Докладната записка на Николай Мелемов 
– кмет на община Смолян, на основание чл. 21, ал. 1, т. 6, т. 23, ал. 2 и чл. 27, ал. 4 и ал. 
5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, 

 

Р Е Ш И: 

 

1. Дава съгласие Община Смолян да кандидатства с проектно предложение по 
процедура BG05SFOP001-4.007 за директно предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ по Оперативна програма „Добро управление“ с наименование: 
„Осигуряване на функционирането на националната мрежа от областни 

информационни центрове (2022-2023)“ 

 

2. Дава съгласие Община Смолян да осигури оборотни средства за точното и 
навременно изпълнение на планираната по проекта дейност до верифициране и 
плащане от страна на Управляващия орган на ОПДУ. 
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3. Упълномощава Кмета на Община Смолян да извърши всички необходими 
действия, свързани с подготвянето и внасянето на проектната документация в 
указания срок. 

 

 

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Кандидатстване на Община Смолян 

финансиране от инструмента Еuropean City Facility (EUCF). 

Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Преминаваме към точка 2 от дневния ред. Кандидатстване на 
Община Смолян финансиране от инструмент. Давам думата на г-н Мелемов. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Този инструмент ще подпомогне изпълнението на целите, 
заложени в Плана за действие за устойчива енергия и климат на Община Смолян до 2030 

година. Амбициозната задача на проекта е да спомогне за установяването на устойчиви 
градски екосистеми с нулеви въглеродни емисии и утвърждаване на градски региони със 
100 %-ово възобновяема енергия до 2050 г. Моля за вашето решение да кандидатства 
Община Смолян към инструмента. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Благодаря ви, г-н Мелемов! Колеги, имате думата за изказвания. 
Становищата на комисиите всичките са положителни. На комисиите, на които 
присъстваха общинските съветници, знаят, че от Общинска администрация г-жа Петкова 
даде подробна информация. Имате думата за изказвания. Да, г-н Бадев. 
СТЕФАН БАДЕВ: Само да напомня, че в комисии изисках също така, когато е готов 
проекта, да ни предоставят документите и материалите по него. Г-жа Петкова каза, че в 
момента се работи и когато е готов, ще ни го предоставят.  
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Да, да. Благодаря, г-н Бадев! Знаят от Общинска администрация, 
ще ви ги представят. Други въпроси, други питания? Не виждам. Който е съгласен да 
прекратим разискванията, моля да гласува. Благодаря, колеги! „Против“? „Въздържали 

се“? 

ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 27, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: С 27 „за“, без „против“ и „въздържали се“ и 1 не гласувал,  
прекратихме разискванията. Колеги, преминаваме към гласуване на решението по точка 
2. 

 

Поименно гласуване на проекта за решение по т. 2 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       – „за“ 

14. Коста Начев       – „за“ 

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

17. Минчо Симов     – „за” 

18. Петър Мирчев      – „за“ 

19. Петър Янев       – „за“ 

20. Рабие Кьосева      – „за“ 

21. Радослава Вълчанова – Кисимова    – „за“ 

22. Салих Аршински      – „за“ 

23. Сийка Йочева      – „за“ 

24. Софка Иванова      – „за” 

25. Стефан Бадев      – „за“ 

26. Стоян Иванов      – „за“ 

27. Тихомир Ризов      – „за“ 

28. Тодор Митов      – „за” 

29. Филип Топов      – „за“ 

 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: С 28 „за“, без „против“ и „въздържали се“, приехме решението 
по точка 2. 

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

– кмет на община Смолян, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от 
Закона за местното самоуправление и местната администрация 

 

Р Е Ш И: 

 

1. Дава съгласие Община Смолян да кандидатства за финансиране към инструмента 
European City Facility.  

 

2. Дава съгласие Кмета на община Смолян да подпише писмо за ангажимент, 
съгласно указанията за кандидатстване, с което да декларира политическата 
подкрепа за проекта.  

 
 

ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Вземане на решение за удължаване срока на 
възстановяване временен безлихвен заем от Централния бюджет на Република България 
на община Смолян, съгласно чл.103 ал.4 от ЗПФ.    

Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Преминаваме към точка 3, а именно вземане на решение за 
удължаване срока на възстановяване на временен безлихвен заем от Централния бюджет 
на Република България, предоставен на Община Смолян, съгласно чл. 103, ал. 4 от Закона 
за публични финанси. Давам думата на г-н Мелемов. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: На основание разпоредби от Закона за публичните финанси и 
във връзка с писмо на министъра на финансите срокът може да се удължи за още една 
година след мотивирано предложение и моля за вашето съгласие за това да се случи. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Благодаря ви, г-н Мелемов! Имате думата за изказвания. Филип 
Топов. Да, г-н Топов. 
ФИЛИП ТОПОВ: Сега, уважаеми г-н кмете, г-жо председател! По отношение на тази 
практика да се иска удължаване погасяването на безлихвените заеми, успешно я 
ползваме вече години наред. Спомням си, когато за пореден път се искаше да вземем 

поредния безлихвен заем, колеги казаха „Щом е безлихвен, нека да вземаме“. Да, ама не. 
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Безлихвеният заем има срок за възстановяване и този срок е императивен. И ако в този 

срок не се възстанови, следват съответните санкции. Да припомня на общинските 
съветници, че преди години по този ред, поради пропуснат срок за искане на удължаване, 
Общината ни беше лишена от близо 1 милион лева. По същество, дето се казва. Срокът 
за възстановяване на този безлихвен заем при нас беше 20 декември, до колкото си 
спомням. Но има една предвидена процедура. За да се удължи този срок кметът след 
вземане на решение от Общинския съвет изготвя така нареченото мотивирано 
предложение защо се налага да бъде удължаван този срок. Като това мотивирано 
предложение не може да бъде с два и с три реда, а наистина да покаже на Министерството 
на финансите обективната необходимост за това щение, ако мога така да се изразя.  
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Дай да отговоря! 
ФИЛИП ТОПОВ: Това предложение трябва да бъде внесено в Министерство на 
финансите един месец преди изтичане срока на погасяване. Тоест ние в момента за 
пореден път общинските съветници сме поставени пред свършен факт. Давайте да 
вземем решение, макар и с два дена закъснение, за да може кметът да внесе това 
предложение за продължаване, удължаване по-скоро на този безлихвен заем. И понеже 
необходимостта от удължаване на срока е очевадна, но понеже системно изпускаме 
предвидените срокове, аз точно по тази точка ще гласувам „против“. Благодаря ви! 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Дето се казва, този заем беше за ковид кризата. Тя не е 
преминала. И това щение го правим, защото примерно последния месец токът ни е 200 

хиляди. Миналата година по това време е бил 70 хиляди. Тоест имаме основание, 
мотивирано ще го направим дето се казва, и наистина това ще е в помощ на общината. 
така че ковид кризата. Този заем беше за ковид кризата, тя продължава. Да се надяваме, 
дето се казва, че ще свърши и всичко да бъде наред. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Благодаря ви, г-н Мелемов! Колеги, друг някой иска ли? Да, г-н 
Топов. Имате думата, г-н Топов. Включете си микрофона. 
ФИЛИП ТОПОВ: Извинявайте! Значи кратка дуплика. Това предложение можеше да 
бъде направено два месеца по-рано. Нищо повече. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Благодаря! Колеги, други желаещи? Г-н Френкев. 
ИВАН ФРЕНКЕВ: Да, благодаря! Уважаеми колеги, аз тука във връзка с казаното от 
кмета съм малко объркан, защото по време на комисията мисля, че изяснихме, че става 
въпрос за безлихвен заем, който през две години всъщност вземаме отново, а всяка 
година удължаваме срока. А не специалния ковид заем, който взехме миналата година. 
Защото това са два различни заема. Два различни вида заем. Дайте да уточним точно за 
кой знаем става въпрос. Защото единият беше за ковид подпомагане, миналата година го 
взехме специално, а другият заем е този, който мисля, че и г-н Топов говори за него, 
който всяка година така го избутваме за следващата година, за по-добри времена. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Г-н Френкев, другият заем е със срок 10 януари 2022 година и 
предполагам, че Общинска администрация ще се възползва пак от възможността да бъде 
удължен срока, защото той е за 1 950 000, толкова, колкото беше остатъка от заема. 
Защото те се събират максимално възмездна сума, която Министерство на финансите 
може да даде като безлихвен заем. Безлихвеният заем, който Министерството на 
финансите може да даде е в размер на 3 400 000 на Община Смолян. 1 400 000 е този 

кредит, на който падежът му е 20 декември 2021 г., а 1 950 000 е вторият кредит, на който 
падежът е 10 януари 2022 г. В крайна сметка този кредит е взет с решение на Общинския 
съвет по разпоредбите, които Министерство на финансите са пуснали. А това, което г-н 
Топов казва за един месец срок, има указания на Министерство на финансите, се подават 
до 25-то число на месеца, предхождащ месеца на погасяване. В нашата ситуация по 
указанията на Министерство на финансите ние трябва да имаме взето решение до 25-то 
число и кметът да изпрати по електронен вариант и на хартиен носител в Министерство 



Протокол № 29/25.11.2021 г.  

  

12 

 

на финансите надлежно след нашето решение на Общинския съвет, с мотивираното 
искане и с придружително писмо да внесе документите в Министерство на финансите. 
Други колеги желаещи? Да, г-жо Бояджиева. 
ВИОЛЕТА БОЯДЖИЕВА: Значи по отношение на този кредит, този заем по-точно, 
безлихвен от Републиканския бюджет, искам да кажа, че ако погледнем реалистично, ние 
нямаме никакъв друг полезен ход. И това е най-лошото, че сме винаги в ситуация, в която 
нямаме друг полезен ход. Затова ще го подкрепя, но си позволявам да препоръчам, тъй 
като идва време за подготовка на новия бюджет, на Общинска администрация да си 
изготвят по друг, различен начин бюджета. Да вкара нова философия при изготвянето на 
бюджета и не да ни се поднасят едни бюджети, които са с бомбастични числа и 
нереалистични приходи, и юнашко разходване, а да се поднесе бюджет с абсолютно 
реалистични приходи с определени приоритети, които трябва да се следват и достатъчно 
свити разходи. Защото виждаме, че в противен случай Общината се така оформя като 
един доста непредвидим заемополучател, който отлагайки, отлагайки във времето, 
натрупва все повече задължения, без да е известно от къде и как ще ги погасяваме. Това 
е, което искам да кажа. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Благодаря, г-жо Бояджиева! Колеги, други желаещи? Г-н 
Кръстанов, заповядайте! 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви, г-жо председател! Само няколко думи в 
подкрепа на това, което казаха колегите. Първо, изключителна точна беше бележката на 
Иван Френкев във връзка с това, че в комисиите не се изясни точно характера на кредита 
и конкретните и еднозначни мотиви на искането за неговото удължаване за следващата 
година. В този аспект аз моля кмета, когато заседават комисиите, в това число и нашата 
Комисия по законност, местно самоуправление, обществен ред и сигурност, да има 
достатъчно подготвени представители на администрацията, които да представят от 
името на вносителя ясно, конкретно и подробно съответните диспозитиви, проекти за 
решения. Аз също сега чух, че това е онзи кредит, който ни е предоставен във връзка с 
ковид кризата. Това от една страна. От друга страна бележката на колежката Бояджиева, 
горещо я подкрепям. Ние стъпихме на земята, дойде време да връщаме 1 400 000 и се 
сетихме веднага, че имаме възможност ние да предложим на Министерството по 
съответния ред, предвиден в Закона за публичните финанси да удължи срока. Но 
едновременно с това пък си позволяваме в един друг аспект, подготвяйки бюджета, да 
включим от порядъка на 9-9 500 000 едни средства, които никога не идват като приходи 
и едни разходи, които никога не се осъществяват, защото се спазва някаква дисциплина. 
Аз ще подкрепя искането за удължаване на срока, но категорично моля да остане така на 
всеослушание и публиката и в протокола тази моя бележка, която по същество до 
колкото разбирам се споделя като цяло от колегите. Ясно е. Благодаря ви! 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Благодаря, г-н Кръстанов! 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Приемам всички препоръки, с изключение на това, че на 
комисиите е нямало кой да обясни. Да, може да е нямало служител на Общината, но съм 

сигурен… 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Г-жа Цекова беше там. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: … Г-жа Аръчкова и тя има комуникация с Министерство на 
финансите, така че ако е бил зададен въпроса, сигурен съм, че щеше да намери обяснение 
още на комисиите. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Г-н кмете, ще ме извините, но г-жа Аръчкова е съветник. 
Пръв сред равни и председател. Тя няма ангажимента да обяснява на съветниците какво 
се случва в администрацията. Моля ви! 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Ще ви споделя една тайна, г-н Кръстанов. Една тайна ще ви 
споделя. От Министерство на финансите се обаждат на г-жа Аръчкова, защото тя преди 
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това беше заместник-кмет и те си имат навика на нея да си звънят. Така че въпреки, че е 
съветник, най-важно е истината, а не кой ще я каже. 
РАБИЕ КЬОСЕВА: Г-н Мелемов, малко по-силно можете ли да говорите, че нещо не ви 
чуваме много добре. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Тоест ние като говорим тука, по-важното е каква е истината, 
която ви интересува, а не, че г-жа Аръчкова е съветник и тя няма право да го каже.  
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Как да няма право да го каже? 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Какво казвате тогава? 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Вие я експлоатирате извън нейните правомощия и… 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Е, г-н Кръстанов, аз няма да ви влезна в този тон. Сега вие ще 
ме обвините… 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: На комисиите присъства представител на Общината, г-жа 
Цекова. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Искате да кажете, че няма нищо страшно, има кой да ни 

запознае. Не е така. Вземете си бележка. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Аз знам, сега че е експлоатирам, това не виждам как го казахте, 
но ако кажа още нещо, ще кажете пак „ветеринарна медицина“ и глупости. Нека да спрем 

до тука. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Ама моля ви се, не говорете за медицината. Тя няма нищо 
общо тука. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Предлагам да спрем до тук. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Г-н Френкев, вие реплика ли? 

ИВАН ФРЕНКЕВ: Ако позволите. Просто реплика. Аз също бих подкрепил, защото 
нямаме друг избор. Но реално хубаво е, когато ни го искате, понеже това е заем, който 
реално ще връща друг заем, да видим за какво всъщност първоначалния заем се е 
похарчил. Какъв е ефектът, който е постигнат? Няма нищо лошо за вземане на заеми. 

Когато те са целеви и гонят някаква конкретна цел. В дадения случай този заем и тези 
пари, които бяха взети, аз простете, мога и да греша, в момента не мога да си спомня, да 
ни е бил предоставен един разчет, на който да видим тези 1 400 000 за какво са отишли 

и как са помогнали на Общината като институция и на гражданите на общината, да се 
преборят с тази ковид криза. От тази гледна точка, предвид факта, че ние този заем ще 
го бутаме, бутаме, бутаме, докато има възможност да го бутаме, това е ясно. И може би 

е по-добрият вариант, при положение, че другата алтернатива е да го платим, а ние 
нямаме пари. Защото правим едни кухи бюджети и няма от къде да дойдат парите, 
защото виждате каква е ситуацията в Общината. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Благодаря ви, г-н Френкев! 
ИВАН ФРЕНКЕВ: Трябва да имаме някаква идея как ще го върнем рано или късно. За 
какво са се похарчили тези пари? 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Г-н Френкев, всички общини са взели такъв заем и всички 

сигурно ще го искат удължаването. Ние естествено отчет даваме на Министерство на 
финансите как се харчи. А вашето явно е чисто любопитство, ама това са управленчески 

решения. Ние си даваме отчет на Министерство на финансите, те приемат нашия отчет. 
Така че не виждам какво повече да коментирам. 

ИВАН ФРЕНКЕВ: Простете, не е чисто любопитство. След като искате от нас да 
гласуваме 1 400 000 да се удължи, значи не е чисто любопитство, ами е точно отчет, 
който ние трябва да получим. Съжалявам, ако така го смятате, но реално вие трябва да 
се отчетете. Ние трябва да знаем всъщност за какво са отишли тези пари, защото ние сме 
хората, които сме гласували да се вземе този заем, който вие сте похарчили. И е редно, 
след като ние сме гласували да ви го дадат, на нас да ни дадете отчет да видим как сте го 
похарчили. Има малка разлика. 
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НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Отчетът го има. Просто имате карта на общински съветник, 
отивате и искате да ви го дадат. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Той им е даден отчета за 2020.  

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Той е даден. Ето, както казва и г-жа Аръчкова, той ви е и даден. 

Просто не сте го намерили явно. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Г-н Салих Аршински за изказване. 
САЛИХ АРШИНСКИ: Да, благодаря! Колеги, аз на фона на това, че не съм финансист, 
но понеже такава точка има всяка година, първо може би трябва да кажем, защото не 
става въпрос за нов заем, става въпрос за рефинансиране на вече взет заем. От тази гледна 
точка го казвам, защото тук не става въпрос за взет заем, който е изхарчен за нещо. Най-

вероятно покриваме финансови дефицити, които по една или друга причина ги имаме в 
Община Смолян, не от две, четири, осем, а от много години и те са плод на…, ще избягам 

от политическо говорене, няма да кажа на управленски грешки три, четири, пет или шест 
мандата назад. Такава е ситуацията в по-голямата част от общините в България. На фона 
на това, че Министерство на финансите ни предоставя възможността да ползваме 
безлихвен заем, мисля, че е по-добро решение от колкото да търсим такъв заем през 
банкови институции, които дават със съответния лихвен процент. Нашата позиция по 
тази точка във всичките години назад е била една и съща, да подкрепяме 
рефинансирането на този безлихвен заем със забележката, ако сме в състояние, лека 
полека той да бъде погасяван. Наясно съм, че с оглед на икономическата ситуация в 
държавата, която и заради ковид кризата е тежка, и съм убеден, че още доста време ще 
бъде такава, при нас стои въпроса неизбежно да удължим този заем. В противен случай 

ние няма от къде да го върнем. Надявам се за едни по-добри времена по-нататък 
икономически, в които Община Смолян ще бъде от калибъра на Несебър, Поморие и така 
насетне, които са общини, които вероятно нямат нужда от такъв заем, но както казах, 
огромната част от общините в България са в незавидно финансово състояние. Благодаря! 
Ние ще подкрепим рефинансирането на този заем. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Благодаря, г-н Аршински! Г-н Денис Костов. 
ДЕНИСЛАВ КОСТОВ: Да, благодаря, г-жо Аръчкова! Само искам да кажа, че на нас ни 
се предлага решение, с което да удължим срока за възстановяване с една година. Тоест 
нямаме нито рефинансиране, нито вземане на нов заем. Просто ще удължим срока на 
съществуващия заем при условията, при които той ни е предоставен. Благодаря! Аз ще 
го подкрепя. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Благодаря, г-н Костов! 
САЛИХ АРШИНСКИ: Г-жо Аръчкова? 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Да? 

САЛИХ АРШИНСКИ: Удължаването на срока е рефинансиране. Аз не съм банкер, тука 
може би г-жа Бояджиева ще се включи, но реално ние рефинансираме заема и това се 
прави в годините назад, за всички е ясно. 
ВИОЛЕТА БОЯДЖИЕВА: Г-н Аршински, извинявам се, че се намесвам, не е 
рефинансиране. В случая ал. 4 позволява удължаване на срока. Не е рефинансиране. 
САЛИХ АРШИНСКИ: Добре, благодаря за уточнението! 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Категорично не е рефинансиране. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Г-н Коста Начев. 
КОСТА НАЧЕВ: Мисля, че Виолета Бояджиева ясно го каза. Смятам да прекратим 

разискванията и предлагам да спрем тази дискусия и да приемем точката. Благодаря! 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Благодаря, г-н Начев. Колеги, който е съгласен да прекратим 

разискванията по точка 3, моля да гласува. „Против“? „Въздържали се“? 

ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 27, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 
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ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: 27 „за“, без „против“ и „въздържали се“, прекратихме 
разискванията. Колеги, преминаваме към гласуване на така предложеното ни решение за 
удължаване срока по чл. 103, ал. 3 от Закона за публични финанси. 

 

Поименно гласуване на проекта за решение по т. 3 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       – „за“ 

14. Коста Начев       – „за“ 

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

18. Петър Мирчев      – „за“ 

19. Петър Янев       – „за“ 

20. Рабие Кьосева      – „за“ 

21. Радослава Вълчанова – Кисимова    – „за“ 

22. Салих Аршински      – „за“ 

23. Сийка Йочева      – „за“ 

24. Софка Иванова      – „за” 

25. Стефан Бадев      – „въздържал се“ 

26. Стоян Иванов      – „за“ 

27. Тихомир Ризов      – „за“ 

28. Тодор Митов      – „за” 

29. Филип Топов      – „против“ 

 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: С 25 „за“, 1„против“ и 1 „въздържал се“, приехме решението по 
точка 3.  

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

– кмет на община Смолян, на основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и ал. 2, чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от 
Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 3, т. 5 от Закона за 
общинския дълг, чл. 52, ал. 1, т. 2, чл. 103, ал. 1 и ал. 4 от Закона за публичните финанси 
чл. 60, ал. 1 от  АПК, 

 

Р Е Ш И: 

 

             І. Дава съгласие за удължаване на срока на възстановяване с една година на 
получения безлихвен заем от Централния бюджет на Република България в размер на  1 

400 000.00 лв. 
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             ІІ. Възлага на кмета на Община Смолян да отправи мотивирано предложение – 

искане за удължаване срока на възстановяване на временния безлихвен заем пред 
Министерството на финансите, както и да извърши всички  останали необходими правни 
и фактически действия за изпълнение на решението по точка І. 
            ІІІ. Допуска предварително изпълнение на настоящото решение по реда на чл. 60 

от Административно процесуалния кодекс.  
 

 

ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Продажба на бракувани автомобили, 

собственост на Община 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 4 от дневния ред, а именно продажба на 
бракувани автомобили, собственост на Община Смолян, чрез публичен търг с тайно 
наддаване по реда на Закона за общинската собственост. Давам думата на г-н Мелемов. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Всички тези автомобили са амортизирани и не се използват, 
така че това е идеята. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Становищата на комисиите, всички комисии са с положително 
становище. Като Комисията по законност е дала 5 „за“ и 2 са се „въздържали“, но 
решението като становище е „за“. Имате думата за изказвания. Не виждам. Има ли 

желаещи, колеги? Г-н Кръстанов. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви, г-жо Аръчкова! Уважаеми г-н кмете, уважаеми 

колеги! В хода на заседанието на Комисията по законност направих една препоръка. 
Нека да се опитаме за в бъдеще моторните превозни средства и друга подобна техника, 
която се предлага за продажба от гледна точка на това, че тя вече не изпълнява своето 
предназначение за общински нужди, да я продаваме в състояние, което е малко преди да 
стане старо желязо. По този начин ние може да повишим приходите от тези продажби. 
Сега както забелязвате, оценките на тези автомобили и други машини, които продаваме, 
е на цената на старо желязо, на скраб. Нищо против, ще подкрепя докладната, въпросът 
е, че става дума за нещо, което трябва малко по-отдалече да го предвидим. Определени 
превозни средства изпадат в състояние, в което са скъпи за поддръжка и в момента, в 
който се прецени, че те не вършат работа, ние ги продаваме, но все пак те горе-долу са в 
движение и стават примерно за това да има цена малко по-висока или значително по-
висока от цената на старото желязо. Това е моята препоръка. Нека да се има предвид, 
затова я направих и сега я съобщавам на заседанието публично. Благодаря! 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Абсолютно сте прав, г-н Кръстанов! Разбирате от коли, но ако 
минем на този метод, трябва в момента да останем с три-четири коли. Другите всичките 
трябва да ги махнем. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Благодаря, г-н Мелемов! Благодаря и на г-н Кръстанов! Други 

желаещи? Не виждам. Който е съгласен да прекратим разискванията, моля да гласува. 
„Против“? Г-н Симов, ръчичката. „Въздържали се“? 

ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 27, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0, /1 не гласува/ 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: 27 „за“, 1 не гласувал, прекратихме разискванията. Колеги, 

преминаваме към гласуване на решението.  
 

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

1. Ангел Безергянов      – „за“ 

2. Божидар Шуманов      – „за“  

3. Валентин Кюлхански     – „за“ 
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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” 

18. Петър Мирчев      – „за“ 

19. Петър Янев       – „за“ 

20. Рабие Кьосева      – „за“ 

21. Радослава Вълчанова – Кисимова    – „за“ 

22. Салих Аршински      – „за“ 

23. Сийка Йочева      – „за“ 

24. Софка Иванова      – „за” 

25. Стефан Бадев      – „за“ 

26. Стоян Иванов      – „за“ 

27. Тихомир Ризов      – „за“ 

28. Тодор Митов      – „за” 

29. Филип Топов      – „за“ 

 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: 28 „за“, без „против“ и „въздържали се“, приехме решението по 
точка 4. 

 

Общинският съвет след като се запозна с Докладната записка на Николай Мелемов 
– кмет на община Смолян, на основание чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2, чл. 8, ал. 4 от Закона 
за общинската собственост, във връзка с чл. 39, ал. 1 и чл. 65, ал. 2, т. 2 от Наредбата за 
реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и чл. 21, ал. 1, 

т. 8, ал. 2 и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация 

Р Е Ш И: 

 
1. Допълва Годишната 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 №1 – Разпоредителни сделки на основание чл. 35 от Закона 
за общинската собственост – продажба на имоти и вещи – частна общинска собственост 
както следва: 
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ОПИСАНИЕ 

на оценяваните активи 
 

№ 

Наименование, 

марка, модел,  

рег. №, година на 

първа регистрация Местоположение,  техническо състояние 

Паркинг община Смолян 

1 Лек автомобил 
Фолксваген Шаран   
СМ 3128 АК, 1996 г. 

Не е в движение; амортизиран; двигател за основен ремонт, ходова 
част и трансмисия за основен ремонт, неизправности в охладителната 
система; негодни гуми; на много места дълбока ръжда, напукана боя и 
деформации по купето; липсват - лайсна на предна лява врата, преден 
ляв мигач; амортизирана и скъсана тапицерия и облицовка; негоден; 

2 Лек автомобил ДЕУ 

ТИКО СМ 2365 СМ, 

1998 г. 

Не е в движение; амортизиран; двигател за основен ремонт, ходова 
част за основен ремонт, липси и неизправности в ел. оборудването;  
негодни гуми; на много места дълбока ръжда и деформации по купето, 
особено врати, прагове и вежди, деформирана задна броня; 
амортизирана и скъсана тапицерия и облицовка; негоден; 

3 Лек автомобил БМВ 

520 СМ 5656 АС  

Не е в движение; амортизиран; двигател за основен ремонт, ходова 
част и трансмисия за основен ремонт, неизправности в охладителната 
система; негодни гуми; на много места дълбока ръжда  по купето; 
деформиран заден капак; липсва предна броня; амортизирана и 
скъсана тапицерия и облицовка; негоден; 

4 Лек автомобил Опел 
Комбо СМ 2337 СМ , 

1997 г. 

Не е в движение; амортизиран; двигател за основен ремонт, ходова 
част и трансмисия за основен ремонт, неизправности в запалителната 
система; негодни гуми; на много места дълбока ръжда по купето; 
деформиран преден капак; липсва стъкло задна лява врата; 
амортизирана и скъсана тапицерия и облицовка; негоден; 

Топлоцентрала 

1 Лек автомобил Форд 
Транзит СМ 3255 СМ  

Не е в движение; амортизиран; двигател за основен ремонт, ходова 
част и съединител за основен ремонт, неизправности в охладителната 
система; негодни гуми; на много места дълбока ръжда и деформации 
по купето; липсват- предни фарове с мигачи комплект, предна 
решетка, ляво странично огледало; амортизирана и скъсана тапицерия  
и облицовка; негоден; 

2 Автобус Латвия РАФ  

СМ7935 АК, 1990 г. 
Не е в движение; амортизиран; двигател за основен ремонт, ходова 
част за основен ремонт, негодна горивна система и ел. оборудване, 
негодни гуми; на места дълбока ръжда по купето; липсват задни гуми 
с джанти; амортизирана и скъсана тапицерия  и облицовка; негоден; 

3 УАЗ СМ 4245 АС, 

фургон, 1988 г. 
Не е в движение; липсват – преден и заден мост, двигател, скоростна 
кутия  и съединител, фарове, мигачи и стопове, гуми и джанти; на 
много места дълбока ръжда по купето; амортизирана и скъсана 
тапицерия  и облицовка; негоден; 

4 Автобус Пежо J5 СМ 

5728 АК, 1993 г. 
Не е в движение; амортизиран; двигател блокирал, ходова част за 
основен ремонт, неизправности в охладителната система; негодни 
гуми; на много места дълбока ръжда по купето; счупени-леви 
странични стъкла, преден ляв фар, стопове, ляво странично огледало; 
амортизирана и скъсана тапицерия и облицовка; негоден; 

5 Лек автомобил 
Москвич Алеко СМ 

0620 АС, 1992 г. 

След претърпяно ПТП силно деформирано купе, счупени стъкла, 
разкомплектован; с много липси по двигателя, ходовата част, купето и 
окачването; негоден; 

6 Лек автомобил Форд 
Ескорт СМ 4627 АМ, 

1992 г. 

Не е в движение; амортизиран; двигател за основен ремонт, ходова 
част за основен ремонт, неизправности в ел. оборудването; негодни 
гуми; на много места дълбока ръжда и деформации по купето, 
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компрометирана боя; амортизирана и скъсана тапицерия и облицовка; 
негоден; 

7 Лек автомобил 
Ситроен Ксантия СМ 

1405 МС  

Не е в движение; амортизиран; двигател за основен ремонт, ходова 
част за основен ремонт, неизправности в охладителната система; 
негодни гуми; на много места дълбока ръжда  и деформации по купето, 
компрометирана боя; деформиран заден капак, липсват  задни мигачи 
и ляво странично огледало;  негоден; 

8 Специален автомобил 
Волво ГЛ СМ 6929 

АК, 1982 г. 

Не е в движение; амортизиран; двигател за основен ремонт, ходова 
част за основен ремонт, трансмисия за основен ремонт; негодни гуми; 
на много места дълбока ръжда по купето; счупена предна решетка; 
амортизирана и скъсана тапицерия и облицовка; негоден; 

9 Товарен автомобил 
Ситроен Джъмпер  
СМ 7710 АС, 1995 г. 

Не е в движение; амортизиран; двигател негоден, ходова част за 
основен ремонт, неизправности в охладителната система и ел. 
оборудването; негодни гуми; на много места дълбока ръжда по купето; 
счупени-заден ляв мигач, задна броня; липсва волан, негодна 
скоростна кутия, негодно арматурно табло; амортизирана и скъсана 
тапицерия и облицовка; негоден; 

10 Лек автомобил Лада 
СМ 2639 СМ, 1994 г. 

Не е в движение; амортизиран; разкомплектован двигател, ходова част 
и трансмисия за основен ремонт и с липси, негодни ел. оборудване, 
запалителна система и охладителната система; негодни гуми; дълбока 
ръжда  по купето до пробив; амортизирана и скъсана тапицерия и 
облицовка; счупени предни фарове и мигачи; негоден; 

11 УАЗ 2206 СМ 2683 

МС, фургон, 1994 г. 
Не е в движение; амортизиран, двигател разкомплектован ,  липсват- 
скоростна кутия  и съединител, фарове, мигачи и стопове, предни 
врати; негодно арматурно табло; счупени странични стъкла, на много 
места дълбока ръжда по купето; амортизирана и скъсана тапицерия и 
облицовка; негоден; 

12 Специален автомобил 
Рено мастер Т 35 СМ 

1804 МС, 1992 г. 

Не е в движение; амортизиран; двигател с много липси, ходова част, 
съединител и скоростна кутия с липси и неизправности; негодно 
електро оборудване и арматурно табло; негодни гуми; на много места 
дълбока ръжда и деформации по купето и надраскана боя; счупени 
предни фарове и мигачи, задни мигачи и стопове; амортизирана и 
скъсана тапицерия и облицовка; негоден; 

с. Търън 

1 УАЗ СМ 1019 СМ, 

фургон 
Разкомплектован, налице е само фургона с дълбока ръжда до пробив 
и деформации; негоден; 

2 

Робур СМ 6029 АК, 

стълба 

От 20 г. не е в движение; амортизиран; блокирал двигател, ходова част 
за основен ремонт, негодни гуми; дълбока ръжда по кабината; 
амортизирана и скъсана тапицерия; неизправност в арматурното 
табло; негодна стълба с амортизирани въжета и корозирала 
конструкция; негоден; 

3 

Лек автомобил ВАЗ 
21074 СМ 2812 АС 

Не е в движение; амортизиран; блокирал двигател, ходова част за 
основен ремонт, неизправности в охладителната система и ел. 
оборудването; негодни гуми; дълбока ръжда до пробив по купето; 
амортизирана и скъсана тапицерия и облицовка; негодно предно 
окачване; счупено предно обзорно стъкло; негоден; 

4 

Колесен багер Каварна 
БХ-03 ЕП 3-80, фабр. 
№ 735 

Не е в движение от 1998 г.; блокирал двигател, ходова част за основен 
ремонт, неизправности в охладителната система; негодни гуми; 
дълбока ръжда  до пробив по кабината и шасито; негодни управление 
и хидравлична система на багерната уредба; негодни ел. оборудване и 
арматурно табло; счупено предно обзорно стъкло; липсват предни 
фарове; амортизирана и скъсана тапицерия; негоден; 
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с. Могилица 

1 Лек автомобил ДЕУ 

ЕСПЕРО СМ 2772 

МС, 1998 г. 

Не е в движение повече от 10 г.; амортизиран; двигател за основен 
ремонт, ходова част за основен ремонт, неизправности в 
охладителната система; негодни гуми; на много места дълбока ръжда 
по купето и компрометирана боя; негоден компютър; липсват лайсни 
на задните врати; амортизирана и скъсана тапицерия и облицовка; 
негоден; 

2 Лек автомобил ВАЗ 
2107 СМ 0493 МС, 

1995 г. 

Не е в движение повече от 14 г.; амортизиран; двигател за основен 
ремонт, ходова част за основен ремонт, негодни ел. оборудване и  
охладителната система; негодни гуми; дълбока ръжда по купето; 
амортизирана и скъсана тапицерия и облицовка; деформирана предна 
броня; негоден; 

3 Товарен автомобил 
ГАЗ 4 С 5 СМ 1859 

МС, самосвал 

От 12 г. не е в движение; амортизиран; блокирал двигател с липси, 
ходова част за основен ремонт, негодни гуми; дълбока ръжда  и 
деформации по кабината и коша; амортизирана и скъсана тапицерия; 
негодни запалителна и охладителна системи, ел. оборудване и 
арматурно табло; липсват предни фарове; счупени задно стъкло, 
преден десен мигач и заден десен стоп; деформирани преден капак и 
предна броня; негоден; 

4 Колесен багер  
БХ -03  

Не е в движение, амортизиран, разкомплектован; с липси и 
неизправности по двигателя и ходовата част; негодни гуми; дълбока 
ръжда до пробив по кабината и шасито; негодни управление и 
хидравлична система на багерната уредба; негодни ел. оборудване и 
арматурно табло; липсват капаци на двигателя ;  
амортизирана и скъсана тапицерия и облицовка; негоден; 

с. Петково 

1 Товарен автомобил 
ГАЗ 53 СМ 4527 МС, 

бордови, 1987 г. 

От 11 г. не е в движение; амортизиран; блокирал двигател с липси 
(стартер, генератор), ходова част за основен ремонт, негодни гуми; 
дълбока ръжда и деформации по кабината и металната конструкция на 
каросерията; изгнило дъно на каросерията; амортизирана и скъсана 
тапицерия; негодни ел. оборудване, запалителна система, охладителна 
система и арматурно табло; счупени предни странични мигачи; 
негоден; 

Бивша складова база на гранична полиция 

1 

Мерцедес 500  

СМ 4349 МС 

Не е в движение; амортизиран; блокирал двигател, ходова част за 
основен ремонт, неизправности в охладителната система и ел. 
оборудването; негодни гуми; дълбока ръжда и деформации по купето; 
амортизирана и скъсана тапицерия; счупено задно стъкло; значително 
деформиран заден капак; негоден; 

2 

ВАЗ  2107  

СМ 2860 АС 

Не е в движение; амортизиран; блокирал двигател, ходова част и 
трансмисия за основен ремонт, негодни ел. оборудване, запалителна 
система и охладителната система; негодни гуми; дълбока ръжда по 
купето; амортизирана и скъсана тапицерия и облицовка; значително 
деформиран заден капак; негоден; 

3 

Шкода Октавия 
СМ 0055 АС 

Не е в движение; амортизиран; претърпял ПТП със засегната предна 
част на автомобила, деформирани, счупени и за подмяна-предна 
броня, предни фарове и мигачи, предни калници и подкалници, 
радиатор воден, предна маска, рамка пред радиатор, възможни са и 
други щети;  негодни гуми; на места дълбока ръжда  и надраскана боя 
по купето; амортизирана тапицерия; негоден; 

Бивш автосервиз-кв.Райково 

1 Лек автомобил БМВ 

СМ 5000 АС, 1995 г. 
Не е в движение; амортизиран; двигател и ходова част за ремонт;  
негоден съединител; негодни гуми; на много места  надраскана боя и 



Протокол № 29/25.11.2021 г.  

  

21 

 

дълбока ръжда  по купето; амортизирани тапицерия и облицовка; 
негоден; 

2 

Лек автомобил Опел 
Комбо СМ 1025 СМ, 

1996 г. 

Не е в движение; амортизиран; двигател и ходова част за ремонт;   
негодни гуми; на много места  деформации и дълбока ръжда по 
купето-по веждите, калниците, преден капак, фургона, пода и др.; има 
течове от тавана и рамката на предното стъкло; амортизирани 
тапицерия и облицовка, напукано и амортизирано арматурно табло; 
негоден; 

Тубдиспансер 

1 Товарен автомобил 
УАЗ СМ 7352 АН, 

фургон, 1972 г. 

Не е в движение; липсват – скоростна кутия и съединител, дръжки на 
вратите; двигател разкомплектован; негодни -ходова част, арматурно 
табло, гуми; на много места дълбока ръжда  по купето, изгнил под на 
купето; амортизирана и скъсана тапицерия  и облицовка; негоден; 

Други 

1 Автобус Блубърд  
СМ 3219 АТ 

Не е в движение; амортизиран; произведен 1984 г. в САЩ; на места 
ръжда по купето и компрометирана боя; скъсано уплътнение на 
предно обзорно стъкло; амортизирана тапицерия и облицовка в 
салона; същият е на значителна възраст и липсват резервни части за 
ремонта и поддръжката на тази марка, производител и модел автобуси; 
негоден; 

 
2. Приема справедлива пазарна стойност за продажба „в пакет“ на оценяваните 

активи в размер на 4 165 лева (четири хиляди сто шестдесет и пет лева), без ДДС като 
първоначална цена в публичния търг с тайно наддаване за продажба на гореописаните 
леки, товарни автомобили, строителна техника и други по описа.  

3. Възлага откриването на процедура за продажба на гореописаните активи чрез 
публичен търг с тайно наддаване само в „пакет“, като за участие в тръжната процедура 
се допускат само лицензирани фирми за изкупуване и разкомплектоване на вторични 

суровини от автомобили. 

4. Упълномощава Кмета на Община Смолян да извърши всички необходими 
процедури по подготовката и провеждането на публичния търг с тайно наддаване, да 
утвърди спечелилия участник и след заплащане на цената да подпише договор за 
продажба. 
 

 

ПО ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Продажба на общински жилищен имот – 

самостоятелен обект с идентификатор 67653.926.147.1.1 по кадастрална карта на гр. 
Смолян (общински апартамент на правоимащ наемател). 

Докладва: Николай Мелемов – Кмет на община Смолян 

 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Преминаваме към точка № 5 от дневния ред, а именно продажба 
на общински жилищен имот – самостоятелен обект с идентификатор 67653.926.147.1.1 

по кадастралната карта на гр. Смолян, общински апартамент на правоимащ наемател. 
Давам думата на г-н Мелемов. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Благодаря! Няма какво да добавя. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Становищата на комисиите са положителни. Имате думата за 
изказвания. Колеги, желаещи за изказване? Не виждам. Който е съгласен да прекратим 

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

ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 27, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. /1 не гласува/ 
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ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: С 27 „за“ и 1 не гласувал, прекратихме разискванията. Колеги, 
преминаваме към гласуване на решението на точката. 
 

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

 

1. Ангел Безергянов      – „за“ 

2. Божидар Шуманов      – „за“ 

3. Валентин Кюлхански     – „за“ 

4. Венера Аръчкова      – „за“ 

5. Вижданка Младенова     – „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“ 

18. Петър Мирчев      – „за“ 

19. Петър Янев       – „за“ 

20. Рабие Кьосева      – „за“ 

21. Радослава Вълчанова – Кисимова    – „за“ 

22. Салих Аршински      – „за“ 

23. Сийка Йочева      – „за“ 

24. Софка Иванова      – „за” 

25. Стефан Бадев      – „за“ 

26. Стоян Иванов      – „за“ 

27. Тихомир Ризов      – „за“ 

28. Тодор Митов      – „за“ 

29. Филип Топов      – „за“ 

 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: С 28 „за“, без „против“ и „въздържали се“, приехме решението 
по точка 5. 

 

Общинският съвет след като се запозна с Докладната записка на Николай Мелемов 
– кмет на община Смолян, на основание чл. 8, ал. 9, т. 2, чл. 42, ал. 1,т.2 и ал. 2 и чл. 47, 

ал. 1, т. 3 от ЗОС, чл. 14, ал. 1, т. 3, чл. 15, ал. 1, чл. 16, ал. 3 от Наредбата за условията и 

реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на общински 
жилища в Община Смолян, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12 и чл. 27, ал. 5 от Закона 
за местното самоуправление и местната администрация 

 

Р Е Ш И: 

 

1. Изменя „Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска 
собственост за 2021 година”, приета с Решение № 395/22.12.2020 г. на Общински съвет 
Смолян в Приложение 9 – „Общински жилищни имоти за отдаване под наем по реда на 
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чл. 43 и чл.45 от ЗОС“ и Приложение № 1 – „Разпоредителни сделки на основание чл. 

35 от Закона за общинската собственост, както следва: Общински жилищен имот с 
адрес гр. Смолян, от Приложение 9, Раздел II „Жилища - фонд за настаняване под наем 

на граждани с установени жилищни нужди“, се премества в Приложение №1 – 

„Разпоредителни сделки на основание чл. 35 от Закона за общинската собственост 

продажба на имоти  - частна общинска собственост. 
 

2. Дава съгласие Община Смолян да продаде на Ваклина Мачокова общински 
жилищен имот – самостоятелен обект с идентификатор 67653.926.147.1.1 (шест, 
седем, шест, пет, три, точка, девет, две, шест, точка, едно, четири, седем, точка, едно, 
точка, едно), с площ 86.52 кв.м. (осемдесет и шест цяло и петдесет и две стотни), брой 
нива на обекта: 1, предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, по 
кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Смолян, одобрени със заповед 300-

5-66/11.10.2004г. на ИД на АГКК, последно изменение засягащо самостоятелния обект е 
от 13.01.2012г., с адрес: гр. Смолян, който самостоятелен обект се намира в сграда с 
идентификатор 67653.926.147.1, разположена в поземлени имоти с идентификатори 
67653.926.147, ведно с 1,76% идеални части от общите части и от правото на строеж и 

избено помещение №52 с площ 7.88 кв.м. (седем цяло и осемдесет и осем стотни) и таван 

№52 с площ 15.27 кв.м. (петнадесет цяло и двадесет и седем стотни), при съседни 
самостоятелни обекти: на същия етаж:  67653.926.147.1.2; под обекта: няма, над обекта: 
67653.926.147.1.4, съгласно схема №15-1121598-15.10.2021г. от СГКК - Смолян, актуван 
с Акт за частна общинска собственост №1639/15.12.2011 г., вписан в Служба по 
вписванията под Акт № 54, том VIII, дело №1484, вх. регистър №2316/23.12.2011г., на 

стойност 34300 лева (тридесет и четири хиляди и триста лева).   
 

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

 

ПО ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Продажба на поземлен имот с 
идентификатор 69345.101.121, УПИ Х-121 в кв.52 по плана на с. Стойките, общ. Смолян. 

Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Преминаваме към точка 6 от дневния ред, а именно продажба на 
поземлен имот с идентификатор 69345.101.121, по плана на с. Стойките, общ. Смолян. 

Давам думата на г-н Мелемов. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Благодаря! Няма какво да добавя. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Колеги, становищата на комисиите са положителни от всичките 
комисии. Имате думата за изказвания. Г-н Митов. Г-н Митов, имате думата за изказване. 
Той не искал да се изкаже, просто по погрешка. Колеги, не виждам желаещи да се 
изкажат. Който е съгласен да прекратим разискванията, моля да гласува. „Против“? 

„Въздържали се“?  

ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 27, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. /1 не гласува/ 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: С 27 „за“, 1 не гласувал, прекратихме разискванията. 
Преминаваме към гласуване решението. 
 

Поименно гласуване на проекта за решение по т. 6 от дневния ред: 

 

1. Ангел Безергянов      – „за“ 

2. Божидар Шуманов      – „за“  

3. Валентин Кюлхански     – „за“ 
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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” 

18. Петър Мирчев      – „за“ 

19. Петър Янев       – „за“ 

20. Рабие Кьосева      – „за“  

21. Радослава Вълчанова – Кисимова    – „за“ 

22. Салих Аршински      –„за“ 

23. Сийка Йочева      – „за“ 

24. Софка Иванова      – „за” 

25. Стефан Бадев      – „за“ 

26. Стоян Иванов      – „за“ 

27. Тихомир Ризов      – „за“ 

28. Тодор Митов      – „за” 

29. Филип Топов      – „за“ 

 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: С 28 „за“, без „против“ и „въздържали се“, приехме решението 
по точка 6 от дневния ред. 
 

Общинският съвет след като се запозна с Докладната записка на Николай Мелемов 
– кмет на община Смолян, на основание чл. 8, ал. 9  и чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската 
собственост във връзка с чл. 45 от Наредбата за реда за придобиване, управление и 

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

 

Р Е Ш И: 

 

1. Допълва Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска 
собственост за 2021 година приета с решение № 395/22.12.2020 год. в Приложение № 2 

– Разпоредителни сделки на основание 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост, 
допълва поземлен имот с идентификатор 69345.101.121 (шест девет три четири пет точка 
едно нула едно точка едно двe едно) с площ от 309.00 кв.м. /триста и девет кв.м. /с начин 
на трайно ползване: ниско застрояване (до 10m), трайно предназначение на територията: 
урбанизирана, УПИ Х-121 в кв.52  по плана на с. Стойките, общ. Смолян; при граници: 

69345.101.348, 69345.101.122, 69345.101.1120, 69345.101.120, актуван с Акт за частна 
общинска собственост № 2168/09.11.2021 год.,  
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2. Дава съгласие Община Смолян да продаде на Вилиана Перчемлиева, поземлен 
имот с идентификатор 69345.101.121 (шест девет три четири пет точка едно нула едно 
точка едно двe едно) с площ от 309.00 кв.м. /триста и девет кв.м. /с начин на трайно 
ползване: ниско застрояване (до 10m), трайно предназначение на територията: 
урбанизирана, УПИ Х-121 в кв.52 по плана на с. Стойките, общ. Смолян; при граници: 
69345.101.348, 69345.101.122, 69345.101.1120, 69345.101.120, актуван с Акт за частна 
общинска собственост № 2168/09.11.2021 год. на стойност 2 163,00 (две хиляди сто 

шестдесет и три) лева без ДДС. 

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

 

ПО СЕДМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Изкупуване на недвижим поземлен имот с 
идентификатор 67653.917.751 по кадастралната карта на гр. Смолян на основание чл.199 

от ЗУТ. 

Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Преминаваме към точка 7 от дневния ред. Изкупуване на 
недвижим поземлен имот с идентификатор 67653.917.751 по кадастралната карта на гр. 
Смолян на основание чл.  199 от ЗУТ. Давам думата на г-н Мелемов. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: В Община Смолян е постъпило заявление от Илиян Николов. 
Тука разбрах, че е имало спорове какви пари той щял да вземе. Това не искам да го 
коментирам. Просто искам да уточня, че има два начина. Имаме нужда от земя за 
гробищния парк. Единият начин е по чл. 199 от ЗУТ, както той предлага, другият начин 

е отчуждаване. Но там имаме горчив опит от 2013 г. Тогава отчуждихме земя, но 
собствениците не харесаха цената и съда реши, че цената е 40 лв. на кв. м. Така че има 
заявление, аз го предлагам за решение в Общински съвет. Каквото прецените вие, това 
е. Не искам нищо повече да коментирам, защото няма и какво да коментирам. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Становищата на комисиите. Комисията по бюджет и финанси е с 
положително становище, обаче Комисията по ТУОС и Комисията по законност изразяват 
становище докладната да бъде отложена до изясняване приложимостта на чл. 199 от ЗУТ 

като първи купувач Община Смолян. Колеги, имате думата за изказвания. Да, г-н Топов. 
ФИЛИП ТОПОВ: Уважаеми колеги, по време на заседанието на комисията, аз взех 
отношение. Ще бъда малко по-обстоятелствен за гражданите, които ни гледат в момента, 
да са наясно за какво иде реч. В момента ни се предлага да купим 5 декара от поземлен 

имот, който е с трайно предназначение за гробищен парк. Хронологията обаче на 
прехвърляне на собствеността лично мен леко ме смущава. Ще ви кажа защо. Този имот 
е с данъчна оценка 46 хиляди и малко отгоре. Продаден е на 14.10., преди 1 месец, за 
50 400 лв. и купувачът, който в момента е направил искане, предложение ние да закупим 

този имот за 152 000 лв., дефакто в рамките на един месец, даже по-малко от месец, той 
е посредник, той не е дето се казва…, как да се изразя, действителния купувач, защото 
съгласете се, че човек, който купува някакъв имот в гробищен парк, предназначен за 
гробищни нужди, с каква цел би го закупил, това си вече негова работа. Аз не го виня 
него. Искам тука да поясня на гражданите. Само за един месец цената от 50 000 лв., ако 
е действително декларираната и която е вписана в Службата по вписвания, ни се предлага 
на тройна цена и г-н Мелемов приема това негово предложение за нормално. Относно 
приложението на чл. 199, там наистина е казано, че общините и държавата имат право 
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приоритетно да закупят такива имоти, когато са в обществена нужда. Естествено, че тези 

5 декара са ни необходими да разширим гробищния парк. По-интересна е обаче втората 
алинея на този текст, където е казано, че продавачът задължително трябва да предложи 

преди да го продаде този имот, на Общината. Такова нещо не се е случило. Първите 
собственици продавачи директно, не знам по какви съображения на нас не са ни го 
предлагали. Няма и решение на Общинския съвет да отказваме да го купим този имот. В 

тази връзка в никакъв случай не упреквам нито първите продавачи, нито сегашния 
продавач. Въпросът ми е категорично към г-н кмета. Толкова ли е богата нашата община 
да купува имот на тройно по-висока цена, от която съгласно документите той е купен 

преди един месец? Вторият ми въпрос. Ние знаем много добре, че този поземлен имот 
ни е крайно необходим за разширяване на гробищния парк. Правена ли е някакъв опит, 
някаква консултация с продавачите да искаме да го закупим този имот не чрез посредник, 
извинявайте за израза, а лично ние да си го купим? Защото гледайки цената, която ни се 
предлага в момента, излиза, че този поземлен имот е на цена 30 лв. кв. м. Поради тези 
съображения аз и в комисията направих предложение за отлагане на тази докладна 
записка, защото наистина чисто юридически според мен има заобикаляне на Закона за 
устройство на територията и по-точно алинея втора на чл. 199. Ако не приемем такова 
решение, изпадаме в една възможна колизия аз неговото обезсилване като нотариален 

акт и аз не казвам, че е нищожен, но в случая той може да бъде обжалван. Това е лично 
моето мнение. И в един по-късен момент наистина да изпаднем в една такава ситуация 
да злепоставяме и първите продавачи, и втория продавач, и ние като купувачи. Това е 
моето мнение. Евентуално, ако не я отложим тази докладна, аз ще гласувам категорично 
„против“. Благодаря ви! 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Благодаря, г-н Топов! Колеги, други за изказвания? Не виждам. 

Иван Гавазов. Да, г-н Гавазов. Имате думата. 
ИВАН ГАВАЗОВ: Здравейте, колеги! Здравейте, г-н кмете! Значи не е вярно, че имаме 
само двете възможности, които изброихте – или да го закупим, или да го откажем. Има 
юридическа възможност да предприемем стъпки по разваляне на продажбата от 14 

октомври и да поискаме да изкупим имота на цената, обявена в онзи нотариален акт. Това 
е наше право като Община. Има го като правна възможност. Въпросът е дали има 
желание да бъде реализирано. Лично ние като общински съветници, считам, че 
неправилно би било с вземането на решение сега да изкупим имот на тройно по-скъпа 
цена, да санираме една продажба, осъществена преди месец и половина, при която на нас 
не ни е предложено да закупим на цената, посочена в първия нотариален акт. Ако 
приемем такова решение, ние ще санираме онази продажба и ще платим три пъти повече 
пари, от колкото бихме платили, ако ни го бяха предложили на нас. Това са ми изцяло 
съображенията юридически. Затова и на комисия го казах. Съберете юридическия отдел 
на Общината. Нямам възражения да помогнем и други колеги да се съберем, да обсъдим 

този вариант и евентуално да предприемем действия да придобие Общината този имот 
на цената, която е посочена в нотариалния акт, с който настоящия купувач го е купил. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Г-н Топов. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Ще ви бъда много благодарен, г-н Гавазов. По принцип аз съм 

на мнение твърдо, че кметът няма право да води преговори сам и да се разпорежда с 
общински имоти и общински пари. Така че ще ви бъда благодарен, ако направите една 
група и свършите тази работа. И не само аз. Целият град ще ви бъде благодарен, защото 
наистина е проблем с гробищния парк. Така че предложете, излъчете една група, водете 
преговори, колективно естествено, което е най-важно, и наистина ще ви бъда благодарен, 

ако свършите тази работа. 
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ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Г-н Топов. 
ФИЛИП ТОПОВ: Съвсем кратка дуплика или както искате го възприемайте, към 

изказването на колегата Гавазов, а пък и на кмета. Категорично тука има данни за 
заобикаляне на закона при първата продажба. Категорично според мен е налице това 
обстоятелство. Поради тези съображения най-разумно е наистина да се търси вариант за 
обезсилване на този нотариален акт, да отидем при първите продавачи, както е по закон 
и да предложим да го закупим за 52 000 лв. Иначе наистина влизаме в една много сложна 
правна еквилибристика, която ще ни доведе пак до същия резултат, който предлагаме в 
момента с г-н Гавазов. Ако не ние го инициираме този процес, Прокуратурата при всички 

случаи ще го направи. Благодаря ви! 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Значи ще бъда, пак повтарям, благодарен, ако Правната 
комисия излъчи една група, не един човек и свършат тази работа. Аз не смятам, че 
чиновник може да я свърши, така че особено ще бъда благодарен. Има достатъчно 
юристи, да се излъчи една група и да водят тези преговори. Ако трябва и сигнали да 
дават, в прокуратура и където трябва. Така че още един път приемам всичките ви 
предложения, предложете си една комисия и направете и свършете тази работа. Целият 
град ще ви бъде благодарен. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Г-н Гавазов? 

ИВАН ГАВАЗОВ: Значи именно затова е такова становището на Правната комисия. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Правилно, така е. 
ИВАН ГАВАЗОВ: Да се отложи обсъждането на настоящата точка… 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Излъчете една комисия в този момент. 
ИВАН ГАВАЗОВ: Тя се разглежда в момента. Единственият вариант да ни се даде 
възможност да излезем с решение да бъде оттеглена от кмета. Затова, ако нямате нищо 
против, да оттеглите точката от настоящото разглеждане и след което при председателя 
да се съберем Правна комисия да излъчим една работна група плюс представители на 
юристи от Общината, да седнем и наистина да намерим решение. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Съгласен съм, ще я оттегля. Оттеглям я, но няма нужда, те 
юристите в Общината, както казвате, не са на вашето ниво, така че просто Правната 
комисия да свърши тази работа. Защото влезнем ли да избираме нова…, Правната 
комисия да я свърши тази работа. Оттеглям я. 
ИВАН ГАВАЗОВ: Добре, ще се чуем с колегите и ще преценим. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Оттеглям я. Готово, оттеглих я. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Колеги, г-н Мелемов оттегли точка 7. Г-н Топов, вие реплика, 
дуплика? 

ФИЛИП ТОПОВ: Секунда само. Аз щях да направя точно това предложение за трети 

път. Да се оттегли или да се отложи. Благодаря ви, г-н кмете, че я оттеглихте! 
ДИМИТЪР АНГЕЛОВ: Аз се извинявам много. Може ли горе-долу да се определи за 
колко време ще се оттегли? За колко време може да се уреди всичко това, защото ние 
знаем, че там няма места, където смолянчани да закопават умрелите. За колко време 
може да се уреди всичко това? Като специалисти. Аз ще гласувам вашето предложение. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Комисията ще реши. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Благодаря ви, г-н Ангелов! Колеги, точката е оттеглена от г-н 

Мелемов.  
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Аз предлагам до декемврийската сесия да има становище на 
Правната комисия и да решим какво правим. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Предлагам г-н Ангел Безергянов да задейства нещата и да се 
събере комисията и да се дебатира относно тази точка. Г-н Безергянов, имате ли нещо 
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напротив, вие като председател на Правна комисия да инициирате среща на Правната 
комисия относно точка 7? Той не ме чува в момента, не е на линия. Г-н Бадев. 
СТЕФАН БАДЕВ: Извинявам се, че се включвам така в последния момент, но една 
реплика към г-н Мелемов. Сега преди малко точката за кредита ни обясняваше колко 
голям експертен капацитет има Общината и как те си решават как могат да го харчат. 
Сега в един момент ни обяснява, че Общината няма такъв експертен капацитет и дайте 
да си измием ръцете с Правната комисия. Ако обичате, свършете си работата 
администрацията и не прехвърляйте топката! 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Това са коренно различни. Явно нещо сте придрямали. Коренно 
различни неща са. 
СТЕФАН БАДЕВ: Просто не е нормално, казвам ви. Сега дайте вие да дадете вашето 
предложение. Имате достатъчно капацитет в Общината. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Смятам, че чиновник, даже и кмет няма право да води 

преговори. Това казах. Докато Правната комисия на Общинския съвет е колективен 
орган. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Благодаря ви, г-н Мелемов! Благодаря, г-н Бадев! Колеги, 

преминаваме към точка 8 от дневния ред. 
 

 

ПО ОСМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Предоставяне на безвъзмездно управление на 
част от имот публична общинска собственост на „Български пощи“ ЕАД по реда на 
Закона за общинската собственост. 

Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Предоставяне на безвъзмездно управление на част от имот 
публична общинска собственост на „Български пощи“ ЕАД по реда на Закона за 
общинската собственост. Давам думата на г-н Мелемов. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Няма какво да добавя!  
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Колеги, има ли някой за изказвания? Който е съгласен да 
прекратим разискванията, моля да гласува. „Против“? Благодаря! „Въздържали се“? 

ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 27, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. /1 не гласува/ 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: С 27 „за“ и 1 не гласувал, прекратихме разискванията. Колеги, 
преминаваме към приемане решението на точка 8. 

 

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

 

1. Ангел Безергянов      – „за“ 

2. Божидар Шуманов      – „за“ 

3. Валентин Кюлхански     – „за“ 

4. Венера Аръчкова      – „за“ 

5. Вижданка Младенова     – „за“ 

6. Виолета Бояджиева      – „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       – „за“ 

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

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

19. Петър Янев       – „за“ 

20. Рабие Кьосева      – „за“ 

21. Радослава Вълчанова – Кисимова    – „за“ 

22. Салих Аршински      – „за“ 

23. Сийка Йочева      – „за“ 

24. Софка Иванова      – „за” 

25. Стефан Бадев      – „за“ 

26. Стоян Иванов      – „за“ 

27. Тихомир Ризов      – „за“ 

28. Тодор Митов      – „за” 

29. Филип Топов      – „за“ 

 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: С 26 „за“, без „против“ и „въздържали се“, приехме решението 
по точка 8. 

 

Общинският съвет след като се запозна с Докладната записка на Николай Мелемов 
– кмет на община Смолян, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2, чл. 27 ал. 4 и ал. 5 от 
Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 12, ал. 3 от Закона 
за общинската собственост 

Р Е Ш И: 

 

 І. Дава съгласие да се предостави безвъзмездно управление на „Български пощи“ 

ЕАД с ЕИК 121396123, помещение с площ от 10 кв.м., находящо се на първи етаж в сграда 
кметство, разположена в имот 306 и имот 310 в кв. 26 по плана на с. Полковник Серафимово, 
актувана с акт за публична общинска собственост № 329/ 09.08.2000 г. за пощенска станция. 
   

 ІІ. Възлага на кмета на Община Смолян да изготви заповед и да сключи договор за 
безвъзмездно управление със срок до 10 години.   

 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Г-н Безергянов, на предишната точка кметът я оттегли с решение 
Правната комисия да се събере и да предприеме действия относно точка 7. Вие като 
председател на Правната комисия имам молба да организирате кога да бъде направена 
срещата. 
АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Добре, ще имам ангажимент лично да уведомя колегите и да 
инициираме тази среща. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Понеже не успях да разбера дали разбрахте или не разбрахте. 
АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Да, да, разбрах. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Благодаря ви, г-н Безергянов! 
 

 

ПО ДЕВЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Отдаване под наем на помещения частна 
общинска собственост за здравни услуги, находящи се в сграда с идентификатор 
49014.501.417.1 по кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Момчиловци  по реда 
на Закона за общинската собственост. 

Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
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ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Колеги, преминаваме към точка 9 от дневния ред. Отдаване под 
наем на помещения частна общинска собственост за здравни услуги, находящи се в 
сграда с идентификатор 49014.501.417.1 по кадастрална карта и кадастрални регистри на 
с. Момчиловци по реда на Закона за общинската собственост. Давам думата на г-н 

Мелемов. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Благодаря, няма какво да добавя. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Колеги, имате думата за изказвания. Становищата на комисиите 
са положителни. Не виждам. Който е съгласен да прекратим разискванията, моля да 
гласува. „Против“? „Въздържали се“? 

ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 26, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. /2 не гласуват/ 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: С 26 „за“, 2-ма негласували, прекратихме разискванията. Колеги, 
преминаваме към приемане на решението. 
 

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

 

1. Ангел Безергянов      – „за“ 

2. Божидар Шуманов      – „за“ 

3. Валентин Кюлхански     – „за“ 

4. Венера Аръчкова      – „за“ 

5. Вижданка Младенова     – „за“ 

6. Виолета Бояджиева      – „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       – „за“ 

14. Коста Начев       – „за“ 

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

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

19. Петър Янев       – „за“ 

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

22. Салих Аршински      – „за“ 

23. Сийка Йочева      – „за“ 

24. Софка Иванова      – „за” 

25. Стефан Бадев      – „за“ 

26. Стоян Иванов      – „за“ 

27. Тихомир Ризов      – „за“ 

28. Тодор Митов      – „за” 

29. Филип Топов      – „за“ 

 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: С 24 „за“, без „против“ и „въздържали се“, приехме решението 
по точка 9. 
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Общинският съвет след като се запозна с Докладната записка на Николай Мелемов 
– кмет на община Смолян, на основание чл. 14, ал. 1 и ал. 6 от Закона за общинската 
собственост, чл. 28 ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и 

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

 

Р Е Ш И: 
 

І. Дава съгласие Кмета на Община Смолян да сключи договор за отдаване под 
наем на помещение за здравни услуги или еквивалентно на него, 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. Помещение № 1 чакалня с площ 20,50 кв.м., помещение № 9 стоматологичен 
кабинет с площ 15,00 кв.м. и санитарен възел с площ 3 кв.м., находящи се в сграда с 
идентификатор 49014.501.417.1  (четири девет нула едно четири точка пет нула едно 
точка четири едно седем едно) попадаща в поземлен имот с идентификатор 
49014.501.417 (четири девет нула едно четири точка пет нула едно точка  четири едно 
седем) по кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Момчиловци, актувани с акт 
за частна общинска собственост №1611/04.08.2011 г., вписан в сл. по вписвания №200, 

том IV, н.д.831 с вх.рег. № 1333/09.08.2011 г. парт. № 15226 . (II зона  намаление с - 30%, 

т.3.2.Здравни услуги -2,20  за кв.м. и т.3.11. складове и други обслужващи площи – 1,40 

кв.м. ). 
 

ІІ. Упълномощава Кмета на Община Смолян да сключи договор за отдаване под 
наем на горепосоченото помещение за срок от 5 години.  

III. При сключване на договора да се представи мотивирано заявление и актуално 
Удостоверение за регистрация от Български зъболекарски съюз. 

 

 

ПО ДЕСЕТА 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 10, а именно отдаване под наем на 
помещения частна общинска собственост, находящи се в Стоматологична поликлиника 
гр. Смолян, чрез публичен търг с тайно наддаване по реда на Закона за общинската 
собственост. Давам думата на г-н Мелемов. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Няма какво да добавя. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Становищата на комисиите са положителни. Имате думата за 
изказвания. Дискусия, колеги? Не виждам. Който е съгласен да прекратим 

разискванията, моля да гласува. Г-н Безергянов, ръката.  Г-жо Иванова, и вие ръката. 
„Против“? „Въздържали се“? 

ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 26, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: С 26 „за“, без „против“ и „въздържали се“, прекратихме 
разискванията. Колеги, преминаваме към гласуване на решението. 
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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      – отсъства 
12. Иван Гавазов      – отсъства 
13. Илия Томов       – „за“ 

14. Коста Начев       – „за“ 

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

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

19. Петър Янев       – „за“ 

20. Рабие Кьосева      – „за“ 

21. Радослава Вълчанова – Кисимова    – „за“ 

22. Салих Аршински      – „за“ 

23. Сийка Йочева      – „за“ 

24. Софка Иванова      – „за” 

25. Стефан Бадев      – „за“ 

26. Стоян Иванов      – „за“ 

27. Тихомир Ризов      – „за“ 

28. Тодор Митов      – „за” 

29. Филип Топов      – „за“ 

 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: С 25 „за“, без „против“ и „въздържали се“, приехме решението 
по точка 10. 

 

Общинският съвет след като се запозна с Докладната записка на Николай Мелемов 
– кмет на община Смолян, на основание чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Закона за общинската 
собственост, чл. 26 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с 
общинско имущество чл. 21, ал. 1 т. 8 ал. 2 и чл. 27 ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация   

 

Р Е Ш И: 

 

І. Дава съгласие Кмета на Община Смолян да отдаде под наем чрез публичен търг 
с тайно наддаване 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: 

 



Протокол № 29/25.11.2021 г.  

  

33 

 

1. Самостоятелен обект с идентификатор 67653.917.623.7.55 (шест седем шест пет 
три точка девет едно седем точка шест двe три точка седем точка пет пет) със ЗП 16.38 

/шестнадесет цяло и тридесет и осем стотни/ кв.м. предназначение на самостоятелния 
обект: за здравни и социални услуги, брой нива на обекта:1, обект 210, разположен на 
етаж: 2 в сграда с идентификатор 67653.917.623.7, находяща се в поземлен имот с 
идентификатор 67653.917.623, ведно с 0,55% идеални части от общите части на сградата; 
Конструкция - масивна - по метода "пакетно повдигани плочи"; Год. на построяване - 
1979 г. актуван с Акт за частна общинска собственост № 2100/08.07.2021 год., вписан в 
Служба по вписванията – Смолян под №1541,  акт № 116, том V, н.д. 278, вх. регистър 
1553/15.07.2021г. (т.3.2.Здравни услуги -3,70  за кв.м.). 

 

2. Самостоятелен обект с идентификатор 67653.917.623.7.61 (шест седем шест пет 
три точка девет едно седем точка шест двe три точка седем точка шест едно) със ЗП 18.57 

/осемнадесет цяло и петдесет и седем стотни/ кв.м. предназначение на самостоятелния 
обект: за здравни и социални услуги, брой нива на обекта:1, обект 511 разположен на 
етаж: 3 в сграда с идентификатор 67653.917.623.7, находяща се в поземлен имот с 
идентификатор 67653.917.623, ведно с 0,63% идеални части от общите части на сградата; 
Конструкция - масивна - по метода "пакетно повдигани плочи" ; Год. на построяване - 
1979 г. актуван с Акт за частна общинска собственост № 2150/14.07.2021 год., вписан в 
Служба по вписванията – Смолян под №1938,  акт № 196, том VI, н.д. 383, вх. регистър 
1954/23.08.2021г. (т.3.4.Административен офис -4,50 за кв.м. ). 

 

3. Самостоятелен обект с идентификатор 67653.917.623.7.71 (шест седем шест пет 
три точка девет едно седем точка шест двe три точка седем точка седем едно) със ЗП 

34.27 /тридесет и четири цяло и двадесет и седем стотни/ кв.м. предназначение на 
самостоятелния обект: за здравни и социални услуги, брой нива на обекта:1, обект 501-

501А. разположен на етаж: 3 в сграда с идентификатор 67653.917.623.7, находяща се в 
поземлен имот с идентификатор 67653.917.623, ведно с 1,16% идеални части от общите 
части на сградата; Конструкция - масивна - по метода "пакетно повдигани плочи"; Год. 
на построяване - 1979 г. актуван с Акт за частна общинска собственост № 

2140/14.07.2021 год., вписан в Служба по вписванията – Смолян под №2183, акт № 163, 

том VII, н.д. 442, вх. регистър 2199/17.09.2021г. (т.3.2.Здравни услуги - 3,70 за кв.м.  ). 
 

4. Самостоятелен обект с идентификатор 67653.917.623.7.57 (шест седем шест пет 
три точка девет едно седем точка шест двe три точка седем точка пет седем) 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 208-

208А, разположен на етаж: 2 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; Конструкция - масивна - по метода "пакетно повдигани плочи" ; Год. 
на построяване - 1979 г. актуван с Акт за частна общинска собственост № 

1544/08.07.2021 год., вписан в Служба по вписванията – Смолян под №1544,  акт № 119, 

том V, н.д. 281, вх. регистър 1555/15.07.2021 г.  (т.3.2.Здравни услуги - 3,70  за кв. м). 
 

ІІ. Разходи за ремонт и поддържане на общите части на сградата са в размер на 25 

лева на месец на помещение, без ДДС. 
 

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

процедури по подготовката и провеждането на  публичните търгове с тайно 
наддаване, да утвърди спечелилите участници и да сключи договори за отдаване под 
наем за срок от 5 (пет) години. 
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ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Разрешение за изработване на 
Подробен устройствен план – устройствена план-схема и парцеларен план за обект: 
„Кабелна линия ниско напрежение за присъединяване на жилищна сграда на Г. Томов, 
гр. Смолян, община Смолян“. 

Докладва: Николай Мелемов – Кмет на община Смолян 

 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Преминаваме към точка 11 от дневния ред, а именно разрешение 
за изработване на подробен устройствен план – устройствена план-схема и парцеларен 

план за обект: „Кабелна линия ниско напрежение за присъединяване на жилищна сграда 
на г-н Томов, гр. Смолян, община Смолян“. Давам думата на г-н Мелемов. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Няма какво да добавя. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Колеги, положителни са становищата на Правната комисия и на 
Комисията по ТСУ. Имате думата за изказвания. Илия Томов. Да, г-н Томов. 
ИЛИЯ ТОМОВ: Уточнявайте, на г-н Георги Томов. Аз няма да гласувам. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Благодаря, г-н Томов! Той не участва в гласуването. Колеги, 

имате думата за изказвания. Има ли желаещи? Не виждам. Който е съгласен да прекратим 

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

ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 25, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. /2 не гласуват/ 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: 25 „за“, без „против“ и „въздържали се“ и 2 не гласували,  

прекратихме разискванията. Колеги, преминаваме към приемане на решението. 
 

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     – „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      – отсъства 
13. Илия Томов       – не участва в гласуването 
14. Коста Начев       – „за“ 

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

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

19. Петър Янев       – „за“ 

20. Рабие Кьосева      – „за“ 

21. Радослава Вълчанова – Кисимова    – „за“ 

22. Салих Аршински      – „за“ 

23. Сийка Йочева      – „за“ 

24. Софка Иванова      – „за” 

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

27. Тихомир Ризов      – „за“ 

28. Тодор Митов      – „за” 

29. Филип Топов      – „за“ 

 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: С 25 „за“, без „против“ и „въздържал се“, приехме решението по 
точката. 
 

Общинският съвет след като се запозна с Докладната записка на Николай Мелемов 
– кмет на община Смолян, на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА във връзка с чл. 
124а, ал.1 от ЗУТ и чл. 124б, ал.1 от ЗУТ 

 

Р Е Ш И: 

 

1. Разрешава изработването на проект за Подробен устройствен план – 

устройствена план-схема и парцеларен план за обект: „Кабелна линия ниско напрежение 
за присъединяване на жилищна сграда на Г. Томов, гр. Смолян, община Смолян“, с трасе 
преминаващо през поземлени имоти с идентификатори: 67653.82.412, 67653.82.431, 

67653.82.427, 67653.133.416, 67653.80.3, 67653.80.415 и 67653.132.430 по кадастралната 
карта на гр. 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 ЗРП на гр. Смолян  изработен в М 1:500. 

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

план-схема и парцеларен план за обект: „Кабелна линия ниско напрежение за 
присъединяване на жилищна сграда на Г. Томов, гр. Смолян, община Смолян“.  

 

 

ПО ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Разрешение за изработване на 
проект за изменение на Подробен устройствен план - План за застрояване на УПИ ІХ - 

110020 – за курортно жилищно строителство и УПИ VIIІ - 10021 за курортно жилищно 
строителство в кв. 2 в курортно – туристическо ядро „Студенец”, курортен комплекс 
Пампорово,  Община Смолян. 

Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Преминаваме към следващата от дневния ред, а именно 
разрешение за изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план - План 

за застрояване на УПИ ІХ - 110020 – за курортно жилищно строителство и УПИ VIIІ - 
10021 за курортно жилищно строителство в кв. 2 в курортно – туристическо ядро 
„Студенец”, курортен комплекс Пампорово,  Община 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“? Г-н Бадев, ръката, ако обичате.  
„Въздържали се“? 

ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 25, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 
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ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: С 25 „за“, без „против“ и „въздържали се“, прекратихме 
разискванията. Преминаваме към приемане на решението. 
 

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      – „за“ 

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

14. Коста Начев       – „за“ 

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

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

19. Петър Янев       – „за“  

20. Рабие Кьосева      – „за“ 

21. Радослава Вълчанова – Кисимова    – „за“ 

22. Салих Аршински      – „за“  

23. Сийка Йочева      – „за“ 

24. Софка Иванова      – „за” 

25. Стефан Бадев      – „за“ 

26. Стоян Иванов      – „за“ 

27. Тихомир Ризов      – „за“ 

28. Тодор Митов      – „за” 

29. Филип Топов      – „за“ 

 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: 26  „за“, без „против“ и „въздържали се“, приехме решението по 
точка 12. 

 

Общинският съвет след като се запозна с Докладната записка на Николай Мелемов 
– кмет на община Смолян, на основание чл. 21, ал. 1, т. 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 застрояване на УПИ ІХ - 110020 –  за курортно жилищно строителство и УПИ 

VIIІ - 110021 за курортно жилищно строителство в кв. 2 в курортно – туристическо ядро 
”Студенец”, курортен комплекс Пампорово, Община Смолян с изменение на 
ограничителната линия на застрояване на двата УПИ със запазване на устройствени 
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параметри – устройствена зона Ок, височина на застрояване до 12 метра /4 етажа/, 
плътност на застрояване до 30%, кинт до 1.5, озеленяване – мин.50%. 

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 ЗРП на КК Пампорово и изработен в М 1:1000. 

 

2. Одобрява задание за изработване за Подробен устройствен план - План за 
застрояване на УПИ ІХ - 110020 –  за курортно жилищно  строителство и УПИ VIIІ - 110021 за 
курортно жилищно строителство в кв. 2 в курортно – туристическо ядро ”Студенец”, 

курортен комплекс Пампорово, Община Смолян. 

 

 

ПО ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Разрешение за изменение на 
Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на УПИ І - 25 

производствена база (поземлени имоти с идентификатори 67653.133.25 и 67653.133.54) 

в местност „Могилата“, землището на град Смолян, Община Смолян. 

Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Преминаваме към точка 13. Разрешение за изменение на 
Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на УПИ І - 25 

производствена база в местност „Могилата“, землището на град Смолян, Община 
Смолян. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Няма какво да добавя и тука. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Благодаря ви, г-н Мелемов! Колеги, имате думата за дискусия. 
Не виждам. Който е съгласен да прекратим разискванията, моля да гласува. „Против“? 

„Въздържали се“? 

ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 25, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. /2 не гласуват/ 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: С 25 „за“, без „против“ и „въздържали се“, прекратихме 
разискванията. Колеги, преминаваме към гласуване решението. 
 

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

 

1. Ангел Безергянов      – „за“ 

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      – отсъства 
13. Илия Томов       – „за“ 

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

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

19. Петър Янев       – „за“ 

20. Рабие Кьосева      – „за“ 

21. Радослава Вълчанова – Кисимова    – „за“ 

22. Салих Аршински      – „за“ 

23. Сийка Йочева      – „за“ 

24. Софка Иванова      – „за” 

25. Стефан Бадев      – „за“ 

26. Стоян Иванов      – „за“ 

27. Тихомир Ризов      – „за“ 

28. Тодор Митов      – „за” 

29. Филип Топов      – „за“ 

 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: С 25 „за“, без „против“ и „въздържали се“ приехме решението по 
точка 13. 

 

Общинският съвет след като се запозна с Докладната записка на Николай Мелемов 
– кмет на община Смолян, на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА във връзка с чл. 
124а, ал. 1 и ал. 2 от ЗУТ, чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ  и чл. 135 ал. 3 от ЗУТ 

 

Р Е Ш И: 
 

1. Разрешава изработването на проект за Подробен устройствен план - План за 
регулация и застрояване на УПИ І - 25 производствена база (поземлени имоти с 
идентификатори 67653.133.25 и 67653.133.54) в местност „Могилата“, землището на град 
Смолян, Община Смолян със следните устройствените параметри – устройствена зона 
Пп, плътност на застрояване до 80%, височина до 15 метра, кинт до 2.5, озеленяване – 

мин.20%. 
 

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 В и К части.  

 

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

 

2. Одобрява задание за изработване за Подробен устройствен план - План за 
регулация и застрояване на УПИ І - 25 производствена база (поземлени имоти с 
идентификатори 67653.133.25 и 67653.133.54) в местност „Могилата“, землището на град 
Смолян, Община Смолян.  

 

 

ПО ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Разрешение за изработване на 
Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на поземлен имот с 
идентификатор 67653.39.16 в местност „Лъгът“, землище гр. Смолян, Община Смолян. 

Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
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ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Преминаваме към точка 14 от дневния ред. Разрешение за 
изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на 
поземлен имот с идентификатор 67653.39.16 в местност „Лъгът“, землище гр. Смолян, 

Община Смолян. Давам думата на г-н Мелемов. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Няма какво да добавя.  
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Становищата на комисиите са положителни. Колеги, имате 
думата за изказвания. Не виждам колеги желаещи. 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. 
 

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

1. Ангел Безергянов      – „за“ 

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      – отсъства 
13. Илия Томов       – „за“ 

14. Коста Начев       – „за“ 

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

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

19. Петър Янев       – „за“ 

20. Рабие Кьосева      – „за“ 

21. Радослава Вълчанова – Кисимова    – „за“ 

22. Салих Аршински      – „за“ 

23. Сийка Йочева      – „за“ 

24. Софка Иванова      – „за” 

25. Стефан Бадев      – „за“ 

26. Стоян Иванов      – „за“ 

27. Тихомир Ризов      – „за“ 

28. Тодор Митов      – „за“ 

29. Филип Топов      – „за“ 

 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: С 25 „за“, без „против“ и „въздържали се“, приехме решението и 
на точка 14.  

 

Общинският съвет след като се запозна с Докладната записка на Николай Мелемов 
– кмет на община Смолян, на основание чл. 21, ал.1, т.11 от ЗМСМА във връзка с чл. 
124а, ал. 1 и ал. 2 от ЗУТ и чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ 
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Р Е Ш И: 

 

1. Допуска  изработването на проект за Подробен устройствен план - План за 
регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 67653.39.16 в местност 
„Лъгът“, землище гр. Смолян, Община Смолян, със следните устройствените параметри 

– устройствена зона Пп, плътност на застрояване до 80%, височина на застрояване до 6 

метра, кинт  до 1.0, озеленяване – до 20%.  
 

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 67653.39.16 в местност „Лъгът“, землище гр. 
Смолян, Община Смолян,  със следните устройствените параметри  – устройствена зона 
Пп, плътност на застрояване до 80%, височина на застрояване до 6 метра, кинт  до 1.0, 

озеленяване – до 20%.  Смолян . 
 

3. Преди да се одобри ПУП, да се предприемат действия за изменение на ОУП и 
екологична оценка, като разходите са за сметка на възложителя. 
 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Преминаваме към точка 15 от дневния ред.  
 

 

ПО ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Промяна предназначението на 
урегулиран поземлен имот /УПИ/ Х – Озеленяване предвиден в устройствения план за 
озеленена площ в кв. 98 по плана на гр. Смолян, кв. Горно Смолян /ул. „Невястата“/. 

Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Промяна предназначението на урегулиран поземлен имот /УПИ/ 

Х – Озеленяване предвиден в устройствения план за озеленена площ в кв. 98 по плана на 
гр. Смолян, кв. Горно Смолян, ул. „Невястата“. Давам думата на г-н Мелемов. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Няма какво да добавя. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Колеги, имате думата за изказвания. Благодаря ви, г-н Мелемов! 
Не виждам. Който е съгласен да прекратим разискванията, моля да гласува. „Против“? 

„Въздържали се“? 

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

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

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

1. Ангел Безергянов      – „за“ 

2. Божидар Шуманов      – „за“ 

3. Валентин Кюлхански     – „за“ 

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

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

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

19. Петър Янев       – „за“ 

20. Рабие Кьосева      – „за“ 

21. Радослава Вълчанова – Кисимова    – „за“ 

22. Салих Аршински      – „за“ 

23. Сийка Йочева      – „за“ 

24. Софка Иванова      – „за” 

25. Стефан Бадев      – „за“ 

26. Стоян Иванов      – „за“ 

27. Тихомир Ризов      – „за“ 

28. Тодор Митов      – „за” 

29. Филип Топов      – „за“ 

 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: С 25 „за“, без „против“ и „въздържали се“, приехме решението и 
по точка 15. 

 

Общинският съвет след като се запозна с Докладната записка на Николай Мелемов 
– кмет на община Смолян, на основание чл. 21 ал. 1 т. 11 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация и протокол от проведено обществено 
обсъждане на основание чл. 127 ал. 1 от ЗУТ от 05.11.2021 год. 

 

Р Е Ш И: 

 

Допуска промяна  на проект на изменение на ПУП – ПРЗ на урегулиран поземлен 
имот /УПИ/ Х – Озеленяване предвиден в устройствения план за озеленена площ в кв. 98 

по плана на гр. Смолян, кв. Горно Смолян с  образуване на нов УПИ ….  – 552, 19 за 
обществено обслужване в кв. 98 по плана на гр. Смолян, кв. Горно Смолян, при граници: 

ул. „Невястата“, ул. „Екзарх Стефан“ и УПИ IX. 

 

 

ПО ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Промяна предназначението на 
урегулирани поземлени имоти /УПИ/ II – Озеленяване и УПИ I – Озеленяване 
предвидени в устройствения план за озеленена площ в кв.100 по плана на гр. Смолян, кв. 
Горно Смолян /ул. „Екзарх Стефан“/. 

Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
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ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Преминаваме към точка 16 от дневния ред, а именно промяна 
предназначението на урегулирани поземлени имоти /УПИ/ II – Озеленяване и УПИ I – 

Озеленяване предвидени в устройствения план за озеленена площ в кв.100 по плана на 
гр. Смолян, кв. Горно Смолян, ул. „Екзарх Стефан“.  Давам думата на г-н Мелемов. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Благодаря! Няма какво да добавя. Колеги, становищата на 
комисиите са положителни. Имате думата за изказвания. Колеги, не виждам. Който е 
съгласен да прекратим разискванията, моля да гласува. „Против“? Г-н  Бадев и г-н 

Френкев, ръцете. Благодаря! „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. 
 

Поименно гласуване на проекта за решение по т. 16 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       – „за“ 

14. Коста Начев       – „за“ 

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

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

19. Петър Янев       – „за“ 

20. Рабие Кьосева      – „за“ 

21. Радослава Вълчанова – Кисимова    – „за“ 

22. Салих Аршински      – „за“ 

23. Сийка Йочева      – „за“ 

24. Софка Иванова      – „за” 

25. Стефан Бадев      – „за“ 

26. Стоян Иванов      – „за” 

27. Тихомир Ризов      – „за“ 

28. Тодор Митов      – „за” 

29. Филип Топов      – „за“ 

 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: С 27 „за“, без „против“ и „въздържали се“ приехме решението по 
точка 16. 

 

Общинският съвет след като се запозна с Докладната записка на Николай 
Мелемов – кмет на община Смолян, на основание чл. 21 ал. 1 т. 11 от Закона за местното 
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самоуправление и местната администрация и протокол от проведено обществено 
обсъждане на основание чл. 127 ал. 1 от ЗУТ от 25.10.2021 год. 
 

Р Е Ш И: 

 

          Допуска промяна  на проект на изменение на ПУП – ПРЗ на урегулиран поземлен 
имот /УПИ/ II– Озеленяване и УПИ I – Озеленяване предвидени в устройствения план за 
озеленена площ в кв.100 по плана на гр. Смолян, кв. Горно Смолян с присъединяване 
към УПИ….   –  за жилищно строителство в кв.100 по плана на гр. Смолян, кв. Горно 
Смолян, при граници: УПИ II – Озеленяванe, УПИ I – Озеленяванe, ул. „Екзарх Стефан“ 

и  улична регулация. 
 

 

ПО СЕДЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Постъпила покана за участие 
на Община Смолян за редовен член в СНЦ РЕГИОНАЛЕН ИНОВАЦИОНЕН ЦЕНТЪР 

„ИНОВАЦИОННИ БИОТЕХНОЛОГИИ, БИОРЕСУРСИ И ПРОДУКТИ ОТ 

СЛЕДВАЩО ПОКОЛЕНИЕ" с ЕИК: 205984612. 

Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Преминаваме към точка 17 от дневния ред. Постъпила покана за 
участие на Община Смолян за редовен член в СНЦ РЕГИОНАЛЕН ИНОВАЦИОНЕН 

ЦЕНТЪР „ИНОВАЦИОННИ БИОТЕХНОЛОГИИ, БИОРЕСУРСИ И ПРОДУКТИ ОТ 

СЛЕДВАЩО ПОКОЛЕНИЕ". Давам думата на г-н Мелемов. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Ти каза всичко, Няма какво да добавя. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Благодаря, г-н Мелемов! Становищата на комисиите са 
положителни. Тук беше и дейното участие на г-жа Ефтима Петкова от Общинска 
администрация, която подробно обясни относно проекта. Имате думат за изказвания. Да, 
г-н Аршински. 

САЛИХ АРШИНСКИ: Благодаря! Уважаема г-жо председател, уважаеми г-н кмет, 
колеги! Когато става въпрос за биотехнологии, зелени политики и така насетне, ми 
представлява личен и професионален интерес. И си направих труда да науча малко 
повече за това сдружение с нестопанска цел. Вероятно Община Смолян с оглед на това, 
че приема всякакви предложения за подобни инициативи ни внася тази точка, но това, 
което успях да установя до момента е следното. Първо, чисто юридически, ако спомена 
факта, че това сдружение е регистрирано на адрес, на който са регистрирани още 16 

фирми в Пловдив, не е от някакво огромно значение. Не е първата практика. На второ 
място, част от управителния съвет на това сдружение са бивши ръководители на 
Пловдивския панаир, които след като са били отстранени или напуснали, са започнали 
да се занимават с биотехнологии и подобен тип съвременни термини, които използваме. 
По-интересно е това, което се намира и в интернет пространството, че освен уважавани 

институции, които участват в работата на това сдружение, Пловдивския университет, 
Община Брезово, Община Смолян още от месец юли участва в това сдружение, може би 
като съпорт, а не като член. По-интересно е, че това сдружение изпълнява дейност по 
биотехнологии и зелени сделки във връзка с мрежата на неправителствени организации 
на СОРОС действащи в България, които имат за цел заобикаляйки българското 
законодателство за ограничения върху гмо продукти и тем подобни, през организацията 
„Правосъдие за всеки“ и друг тип НПО-та, финансирани от СОРОС, да прокарват 
политики, които Конституционния съд, Народното събрание, законодателният орган по 
принцип не ги позволява. Аз споделям тази информация с вас, тъй като обикновено пътят 
към Ада е постлан с добри намерения. Аз съм убеден, че Община Смолян ни вкарва това 
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предложение от добри намерения, за да има някакво развитие в този зелен парк, но 
всъщност проверката какво представлява това нестопанско сдружение показва, че голяма 
част от физическите лица, които го учредяват и имат дейност в тази посока, водят една 
политика, пак казвам, на внедряване на биотехнологии и подобни технологии, които 
българското законодателство ограничава или забранява. Включително и ГМО и тем 

производните им ресурси. Така че по тази точка аз ще гласувам „против“ и казах какви 
са моите съображения. Благодаря! 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: И аз искам да благодаря на г-н Аршински! В интерес на 
истината, честно казано аз не съм правил това проучване и смятам, че не ми е работа. 
Ние сме получили покана и решението трябва да го вземе Общински съвет. Аз правя 
докладната само да го предложа на Общински съвет, но сега се чувствам и разколебан от 
всичко това, тъй като не го знаех. Но пак казвам, решението го взема Общинския съвет 
и затова не съм си направил този труд. Аз ви предавам предложението и Общински съвет 
решава.  
САЛИХ АРШИНСКИ: Г-н кмете, аз за втори път ще кажа… 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Искам да кажа, че нямам отношение. 
САЛИХ АРШИНСКИ: Не, не. Аз го казах в моето изказване. Убеден съм, че Община 
Смолян го внася с най-добри намерения. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Точно. 
САЛИХ АРШИНСКИ: Но вижте, на адреса в гр. Пловдив, район Централен, бул. „Шести 

септември“ 126, ет. 6 и така насетне, са регистрирани 14 фирми и всичките са свързани с 
НПО-та, финансирани от този кръг, за който ви споменах. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Разбрах ви и ви благодаря!  
САЛИХ АРШИНСКИ: Мога да цитирам и имена, които стоят като физически лица. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Може би няма смисъл. 
САЛИХ АРШИНСКИ: Тука изключвам уважавани институции като Пловдивския 
университет, Университетът по хранителни технологии, но след скобата частни 

компании, фондации, които участват, цитирани са само две общински администрации – 

Брезово и Смолян, датата на информацията е от 20.07.2021 г. Вероятно ние участваме 
като някакъв съпорт, само по себе си показва. Освен това може да видите в интернет 
връзката на това НПО с другите НПО-та, финансирани от фондациите на СОРОС, които 
се занимават с биотехнологии, вкарване на ГМО храни и продукти в България, което е 
забранено със закон. В тази му част, в която е забранено. Може да видите и физическите 
лица, които стоят зад това НПО. Ще ви ги спестя. Има ги качени в сайта dnes.bg. Не, 
извинявайте! Мога да ви пратя линка да видите лица, единият от който е бивш управител 
на Пловдивския панаир, участник в различни изборни кампании, но според мен съвсем 

не умишлено, вие няма как и да ги знаете тези данни, защото това не е идеята на 
докладната, но в интернет тази информация е качена и всеки може да я провери. Така че 
приканвам и колегите, ако трябва и да се запознаят по-подробно с това, тази дейност, 
което развива това НПО. В никакъв случай тази дейност не е в полза на биотехнологии, 

биоресурси и продукти от следващо поколение, които са в добрия смисъл биотехнологии 
и биоресурси. Благодаря! 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Аз затова ви благодарих, защото информирате всички 
общински съветници. Надали другите са си направили това усилие, така че е хубаво да 
се знае, да.  
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Благодаря ви, г-н Мелемов! Благодаря ви, г-н Аршински! Колеги, 
други желаещи? 

ДИМИТЪР АНГЕЛОВ: Аз. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Да, г-н Ангелов. 
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ДИМИТЪР АНГЕЛОВ: Аз в комисиите гласувах „въздържал се“ и сега ще гласувам 

„въздържал се“. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Да, благодаря ви, г-н Ангелов! Колеги, други желаещи? 

СТЕФАН БАДЕВ: Само да уточним нещо. Г-жа Ефтима Петкова каза в комисиите, че 
Община Смолян е пълноправен член на това сдружение. Дори обясни, че не дължим 

членски внос. Просто за информация на колегите съветници. Ние сме членове. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Бих я оттеглил точката и ако искате на друга сесия да влезе, да 
се информирате всички. 
САЛИХ АРШИНСКИ: Ако мога да попитам, тъй като не успях да участвам на комисия, 
днес в докладната ни се предлага Община Смолян да стане редовен член. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Точно. Не сме член. При всички положения не сме член. Бъдете 
сигурни. 

САЛИХ АРШИНСКИ: Не сме член. Така ли да разбирам? 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Да, да. 
САЛИХ АРШИНСКИ: Защото от репликата на г-н Бадев разбрах, че г-жа Ефтима 
Петкова е казала, че сме членове. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Явно нещо не е разбрал г-н Бадев. Не сме член. 

СТЕФАН БАДЕВ: Че не дължим членски внос? 

САЛИХ АРШИНСКИ: Не, не. Членският внос не ми е тема. Аз съм убеден, че с идеята 
да участваме. 
СТЕФАН БАДЕВ: Не дължим членски внос. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Извинявам се, само да зачета първото изречение. В Община 
Смолян е постъпила покана за редовен член на еди-какво си. Тоест не сме член, това е 
факт. И пак казвам, ако искате да я оттегля, ако имате нужда да се информирате и да 
направите правилен избор. Аз също съм съгласен, че това, което говори г-н Аршински и 
аз му вярвам, е притеснително. 
САЛИХ АРШИНСКИ: Ако ми позволите само като дуплика и приключвам. Зачитам 

информация, която е публикувана на 20 юни 2021 г. Мога да пусна линк на всички 
колеги, официален, че изграждането на европейски цифров информационен хъб, така 
спестявам ви наименованията, биотехнологии и така насетне, е чрез партньорството на 
Университет по хранителни технологии в Пловдив, Пловдивския университет, частни 
компании и юридически лица, фондации и кооперации, както и Общинска 
администрация Брезово и Общинска администрация Смолян. Благодаря! 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Благодаря ви! Г-н Кръстанов. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Г-н кмете, вие го предложихте. Тъй като явно въпросът се 
нуждае явно от малко допълнително проучване… 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Добре, оттеглям я. Оттеглям точката. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Да, бихте ли оттеглили? 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Веднага. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Ще умуваме за следващо заседание. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Идеята е да направим най-правилният избор, затова я оттеглям. 

САЛИХ АРШИНСКИ: Благодаря, г-н кмете! Оценям загрижеността ви по темата. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Благодаря ви, колеги! Точката се оттегля. 
 

 

ПО ОСЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД - ОТЛОЖЕНА: Отдаване чрез 
търг на земя от общинския поземлен фонд на Община Смолян, с начин на трайно 
ползване – друг вид земеделска земя, намираща се в землището на с. Момчиловци, общ. 

Смолян, на основание чл. 24а, ал. 5 от Закона за собствеността и ползването на 
земеделските земи. 



Протокол № 29/25.11.2021 г.  

  

46 

 

Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Преминаваме към точка 18, която приехме, че е отложена за 
следваща сесия.  Точка 19 колеги, от дневния ред. 
 

 

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

Мелемов. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Няма какво да добавя. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Становищата на комисиите са положителни. Колеги, имате 
думата за изказвания. Благодаря ви, г-н Мелемов! Има ли желаещи, колеги? Не виждам. 

Който е съгласен да прекратим разискванията, моля да гласува. „Против“? „Въздържали 
се“? Г-н Журналов, вие „въздържал ли сте“? Г-н Журналов, вашият вот какъв е? 

МИЛЕН ЖУРНАЛОВ: Закъснял. Грешка, грешка. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Грешка, добре. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 25, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 

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

Поименно гласуване на проекта за решение по т. 19 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      – отсъства 
13. Илия Томов       – „за“ 

14. Коста Начев       – „за“ 

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

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

19. Петър Янев       – „за“ 

20. Рабие Кьосева      – „за“ 

21. Радослава Вълчанова – Кисимова    – „за“ 
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22. Салих Аршински      – „за“ 

23. Сийка Йочева      – „за“ 

24. Софка Иванова      – „за” 

25. Стефан Бадев      – „за“ 

26. Стоян Иванов      – „за“ 

27. Тихомир Ризов      – „за“ 

28. Тодор Митов      – „за” 

29. Филип Топов      – „за“ 

 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: С 26 „за“, без „против“ и „въздържали се“, приехме решението 
по точка 19 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, т8 и ал.2 във връзка с чл.27 и ал.5 

от Закона за местното самоуправление и местната администрация и § 27, ал. 2, т. 1 от 
Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на 
Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗИДЗСПЗЗ/ 

 

Р Е Ш И: 

 
І. Дава съгласие, поземлен имот с идентификатор 48814.5.317, с площ 3220 кв. м. 

местност „Суходол“, трайно предназначение на територията – земеделска,  начин на 
трайно ползване – нива, находящ се в землището на с. Могилица, общ. Смолян, да бъде 
предоставен на Общинска служба по земеделие – Смолян за постановяване на решение за 
възстановяване правото на собственост на наследници на Раиф Пашов.  

 
 

 

ПО ДВАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Изкупуване на недвижим поземлен 
имот с идентификатор 67653.934.254 по кадастралната карта на гр. Смолян-ЦЧ на 
основание чл. 199 от ЗУТ. 

Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА:  Преминаваме към точка 20, а именно изкупуване на недвижим 

имот с идентификатор 67653.934.254 по кадастралната карта на гр. Смолян, на основание 
чл. 199 от ЗУТ. Давам думата на г-н Мелемов. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Този имот не е нужен на Общината в момента, така че ви 
предлагам решение, с което отказваме изкупуването. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Благодаря ви, г-н Мелемов! Колеги, имате думата за изказвания. 
Не виждам. Който е съгласен да прекратим разискванията, моля да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 25, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: С 25 „за“, без „против“, без „въздържали се“ и 2 не гласували, 

прекратихме разискванията. Колеги, преминаваме към гласуване на решението по тази 
точка, а именно не изкупуваме. 
 

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

 

1. Ангел Безергянов      – „за“ 

2. Божидар Шуманов      – „за“ 

3. Валентин Кюлхански     – „за“ 
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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     – отсъства 
18. Петър Мирчев      – „за“ 

19. Петър Янев       – „за“ 

20. Рабие Кьосева      – „за“ 

21. Радослава Вълчанова – Кисимова    – „за“ 

22. Салих Аршински      – „за“ 

23. Сийка Йочева      – „за“ 

24. Софка Иванова      – „за” 

25. Стефан Бадев      – „за“ 

26. Стоян Иванов      – „за“ 

27. Тихомир Ризов      – „за“ 

28. Тодор Митов      – „за” 

29. Филип Топов      – „за“ 

 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: С 27 „за“, без „против“ и „въздържали се“, приехме решението 
по точка 20. 

 

Общинският съвет след като се запозна с Докладната записка на Николай Мелемов 
– кмет на община Смолян, на основание чл.21, ал.1 т. 8 и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за 
местното самоуправление и местна администрация, чл. 8, ал. 1 от Закона за общинската 
собственост, във връзка с чл. 199 от Закона за устройство на територията, чл. 21, ал. 4 и 
ал. 5 от Закона за общинската собственост 

 

Р Е Ш И: 

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

67653.934.254 (шест, седем, шест, пет, три, точка, девет, три, четири, точка, две, пет, 
четири) целия с площ 1820 (хиляда осемстотин и двадесет) 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 № 

РД-18-14/10.05.2005 год. на изпълнителен директор на АГКК, при граници: п.и. 
67653.934.255,  п.и. 67653.934.278, п.и. 67653.934.384, участващ в УПИ XXXVI – 

Обществено обслужващи сгради и офиси, кв. 11 по плана на гр. Смолян-ЦЧ на цена от 
54 600,00 (петдесет и четири хиляди деветстотин шестдесет и шест) евро собственост 
на  Мария Данчева, Ралица Данчева, Димитър Данчев, Нина Дервенска. 
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2. Упълномощава Кмета на Община Смолян да издаде необходимия за целта 
документ /писмен отказ/, удостоверяващ несъгласието на Общински съвет за изкупуване 
на поземлен имот с идентификатор 67653.934.254 (шест, седем, шест, пет, три, точка, 
девет, три, четири, точка, две, пет, четири) целия с площ 1820 (хиляда осемстотин и 
двадесет) 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 № РД-18-14/10.05.2005 год. на изпълнителен 
директор на АГКК, при граници: п.и. 67653.934.255, п.и. 67653.934.278, п.и. 
67653.934.384, участващ в УПИ XXXVI – Обществено обслужващи сгради и офиси, кв. 
11 по плана на гр. Смолян-ЦЧ на цена от 54 600,00 (петдесет и четири хиляди 

деветстотин шестдесет и шест) евро собственост на Мария Данчева, Ралица Данчева, 
Димитър Данчев, Нина Дервенска. 

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Питания, становища и други. 

 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Колеги, точка 21 от нашия дневен ред. Това са питанията и 
становищата, които сте имали отправени към Общинска администрация и становищата 
дадени от Общинска администрация. Всички общински съветници са получили на своите 
електронни пощи и питанията, и становищата. Г-н Коста Начев. 
КОСТА НАЧЕВ: Това русото дете, което беше до Виолета Бояджиева къде отиде? То 
иновация ли е някаква или? От Хасково става въпрос. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Не мога да кажа. А, това е ЕТВ телевизията, с която имаме 
договор и която излъчва директно нашите заседанеия на Общински съвет. 
КОСТА НАЧЕВ: Не е наблюдател на СОРОС, нали? 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Не, не. 
КОСТА НАЧЕВ: Добре, благодаря! 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Това е тяхна просто като… 

КОСТА НАЧЕВ: Нищо, красиво беше. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Добре. Тука  горе в екрана, на горния край на екрана е. При на с 
специално. Колеги, други някои имат ли въпроси? Да, г-н Топов. След това г-н Бадев. 
ФИЛИП ТОПОВ: Въпросът ми е питащите дали са доволни от отговора – да или не? 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Няма такъв случай. 

ФИЛИП ТОПОВ: Просто такава е процедурата. Да си я спазим. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Г-н Бадев също иска да се изкаже. Предполагам, че той би 
трябвало да даде отговор, защото две или три питания бяха негови. Другото питане беше 
на г-н Гавазов и на граждани. 

СТЕФАН БАДЕВ: Две от питанията ми бяха с поставени няколко въпроса в тях. Те бяха 
породени от приемни, които бяха направени в село Смилян и в село Търън. За село 
Смилян така удовлетворява ме отговорът, който съм получил, но във второто ми питане 
е пропуснато може би за гробищния парк в село Селище. Там също съм поставил въпрос 
дали ще се предприемат някакви действия по направата на пътя, който е малко …., но 
все пак е нещо. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Вече са предприети. 

СТЕФАН БАДЕВ: Да, благодаря! И друго искам да кажа. Така, как да се обоснова, на 
територията на община Смолян знаете, че има 86 населени места, нали така?  

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Да. 
СТЕФАН БАДЕВ: Вие имахте една програма „Региони в растеж“, която изпълнявахте 
преди време, вече е приключена. 24 милиона получихте по нея. Имахте възможност да 
поискате 20 % от тези пари за инфраструктура в селата. Вие не го направихте, г-н 
Мелемов. 8 ваши колеги градоначалници на областни градове са го поискали и са 
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инвестирали в населените места извън града. А с тези 4 милиона образно казано, вие 
минимум по 50 000 щяхте да инвестирате във всяко едно населено място и в тези 

инфрструктурни проблеми, които са дребни понякога и изискват много малко усилия, 
сега нямаше да съществуват. Във всяко едно населено място има нужда от инвестиции. 

Вие го пропуснахте това в „Региони в растеж“. Надявам се в следващия програмен 

период да мислите в тази посока и ще видим дали програмата ще позволява отново, но 
предишната го позволяваше. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Сега може би да дам думата на г-н Захариев, защото седи през 
цялото време и не се включи. Нека се включи и той. 

МАРИН ЗАХАРИЕВ – зам.-кмет на Община Смолян: Добър ден на всички или добър 
вечер с оглед на зимния сезон. Ще се опитам да бъда кратък. По програмата „Региони в 
растеж“ бяха определени три зони. Доста от колегите го знаят и можеше до 20 % извън 
зоните да се инвестира, включително да, сигурно и в селата. Ние избрахме обществено 
обсъждане, решение на Общински съвет да инвестираме средства извън зоните в ПМГ 

„Васил Левски“ – най-старото училище. И там проектът по „Региони в растеж“, по мой 

спомен около 3 милиона или 3 милиона и половина беше с тези пари извън зоните. А по 
отношение на селата, г-н Бадев, ние няма как по 50 хиляди лева да инвестираме по 
„Региони в растеж“, защото там имаме изискване за инвестиционни проекти, за 
надграждане, за синергия, за надзори. Така че трябва да дадеш един смислен проект, 
който да бъде социална, административна, образователна инфраструктура и да защитиш 

проекта. Няма как да кажем „тук ще направим стеничка, тука път към гробищен парк и 
т. н.“. По-сложна е така структурата и философията на „Региони в растеж“. Иначе да, 
можело е сигурно да се направи някъде един-два проекта, но парите са ограничени. Тоест 
целия ресурс по „Региони в растеж“ инвестиционната програма е отишъл, вие всички 
знаете, в надлези, в училища, в Планетариум и да не изброяваме по-натам. Така че парите 
са ограничени. А Общината, смея да твърдя, че и по отношение на помощ на държавата, 
която е била отпускала и с доста лични средства е инвестирала по селата и по други 

проекти. Друг е въпросът, аз не знам дали дълго сме го обсъждали и дали няма да отегчим 

аудиторията, защо не са направени усилия назад във времето да се включим по 
програмата „Развитие на селските райони“. Впрочем сега, виждам, че и г-н Кръстанов е 
тук, има предпоставки за „Водено от общността местно развитие“, за интегрираните 
натурални инвестиции. За съжаление много се забави програмният период 2021-2027. Аз 
се надявам следващата година вече реално да разпределяме средства и разбира се 
държавна политика ще бъде в този програмен период и Дай Боже, да има повече средства 
и за селата. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Благодаря ви, г-н Захариев! Г-н Бадев. 
СТЕФАН БАДЕВ: Реплика на г-н Захариев. Сега, г-н Захариев, няма нужда на вас да ви 

обяснявам защо Община Смолян не е в програмата за селските райони. Защото към онзи 
момент на територията на Община Смолян имаше населено място с над 30 хиляди 
жители. Нали е така? И критерият на програмата е ако има такова населено място с над 
30 хиляди жители, тази община не е селска. Сега вече благодарение на вашето 
управление градът ни е паднал до 27-28, вече сме селска община. Ще има възможност да 
се включим в програмата за селските райони. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Благодаря, г-н Бадев! Г-н Топов. 
ФИЛИП ТОПОВ: Използвам присъствието на зам.-кмета Захариев и да задам и аз един 
въпрос. Какво се случи с подмяната на уредите на твърдо гориво с пелети? Аз и тази 
година бях подлъган, това е малко шега, и си останах пак без дърва. 
МАРИН ЗАХАРИЕВ: По отношение на г-н Бадев само една дуплика. Това е държавна 
политика. Сега ще видим вашето управление как ще се представи по разписване на 
следващия програмен период. Дано да бъде в интерес на хората и на малките населени 
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места. Г-н Топов, сега ще ви излъжа с точната дата, но мисля, че около 8-10 декември се 
отварят офертите. Имаме пусната процедура, извървяна е вече процедура за доставка. Те 
са няколко обособени позиции – пелетни камини, климатици, газови котли. Надявам се, 
както и пуснахме едно съобщение преди няколко месеца, че до края на годината, разбира 
се, ако няма и обжалване, ще изберем изпълнители по отделни процедури и поетапно в 
следващата година там, където практически е възможно и удобно за хората, дето се казва 
от януари-февруари месец ще започнем поетапна подмяна на уредите. Така че имаме 
одобрение тука от 20-ина дни вече на първия етап с всички неща, които бяха като 
бележки от програмата, така че вървим. Отварят се офертите мисля, че около 8-10 

декември и се надявам до края на годината да имаме изпълнители и да се започне вече 
реалната работа по домовете. 
ФИЛИП ТОПОВ: Благодаря! 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Благодаря, г-н Захариев! Г-н Френкев и г-н Гавазов, въпроси.           

Г-н Френкев, имате думата. 
ИВАН ФРЕНКЕВ: Здравейте! Аз ако може да доразвия въпроса на г-н Топов. Има ли 
достатъчно заявки и интерес от страна на гражданите на общината? И второто нещо. Има 
ли отказали се относно климатиците с оглед на настоящите цени на тока и така нататък? 

Защото там има ангажименти, до колкото си спомням, вие знаете все пак по-добре, до 
колкото си спомням имаше някакви ангажименти, които тези климатици с тока може би 

малко …. /Бел. на прот. Поради лоша връзка не се чува част от изказването/. Благодаря! 
МАРИН ЗАХАРИЕВ: Към момента заявленията са такива, каквито са. Има доста 
сериозен интерес. Ако не се лъжа, около 2 600 – 2 700 са домакинствата, които са в 
момента в програмата. Тука отварям скоба, че ние преди 5-6 месеца с преговори в 
Министерството влезнахме и допуснахме да кандидатстват и селата. Също доста 
заявления има от селата. Идеята е като се почне вече поетапно да подменят, правим едно 
рамкиране все пак. На този етап смятаме, че всички ще успеят да получат. Имаме и 

такива, които са се отказали. Заявили са, че вече са си променили горивната база или се 
отказват. Като започне подмяната вече и се види реално дали ще сменим на 2 300, на 
2 500, на 2 400, има възможност да се кандидатства и на ново, тъй като вече е затворено 
за подаване на заявления. А имаме информация, това, което преди малко така говорихме, 
че в следващата оперативна програма също ще има средства за такива нужди и аз лично 
се надявам действително в цялата община, който иска да се възползва от програмата, 
разбира се, да се съгласи с условията, че трябва да ползва три години, че само такъв уред 
на това място. Всички желаещи да получат или ако по отношение вече на средства или 
на рамкиране има отпадане, то ще бъде наистина много малко. Вече за климатици, 
нямаме някой да се е отказал, но имайте предвид, че към момента на доставяне и 

монтиране на уред хората ще подписват договор и смятам, че тогава евентуално вече ще 
разгледаме варианта дали някой иска да смени от климатик на пелети. Аз до колкото 
знам, те и пелетите не са много евтини. Така че как да кажем, всичките енергийни 
източници вървят нагоре и вече хората ще преценят на какво ще се отопляват. Стига 
разбира се да намалим запрашаването, каквато е целта на програмата. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Благодаря ви, г-н Захариев! Колеги, благодаря от името на всички 
нас общински съветници! А, г-н Гавазов, извинявайте! 
ИВАН ГАВАЗОВ: Аз съм толкова впечатлен от отговора, даден на моето питане, че чак 
останах безмълвен за момент. Ама все пак всички сме наясно, че не стигат парите в 
Общината за всичко, но не за всичко има взети решения на Общинския съвет. Сега ние 
взехме на сесия решение въпроса с канализацията в село Смилян да се реши по един или 
друг начин. Неясно е, че това до края на годината би могло да стане, но все пак бих искал 
да попитам кметът дали ще поеме ангажимента да се осигури някакво финансиране и 

такова да бъде заложено в бюджета за другата година? Поне да се стартира процедурата 
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от някъде, за да може и да се довърши. В края на краищата има съществуващо 
съоръжение, което работи, но за него няма никакви издадени документи. В общ интерес 
на всички живущи, и на Община, и на ВиК е това работещо съоръжение да бъде по 
някакъв начин правно уредено и да намери своя статут и съответно да се събират такси 
за неговото ползване. И да се изгради пречиствателна в края на краищата за това 
съоръжение. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Благодаря ви, г-н Гавазов! 
МАРИН ЗАХАРИЕВ: Кметът излезна, не знам дали ще се върне, но аз до колкото знам, 

мисля че и вие знаете, инж. Цекова се занимава с този казус и по моя информация там са 
направени постъпки за заснемане, евентуално за издаване на търпимост или по някакъв 
начин регламентиране на този съществуващ колектор. Разглеждаха се въпроси и със 
собственост, със сервитути, така че в ход е процедурата. Ако искате, допълнително с 
инж. Цекова вече ще го уточним на какъв етап е и вече ако имаме финансова рамка, да 
видим къде да се заложи тя в бюджета. Аз съм съгласен и с г-жа Бояджиева, слушах я, че 
разходът е вързан с прихода и казва се много висок приход е даден, но в същото време 
пък ето виждате, че всеки предлага и някъде разход да направим. Така че дано един добър 
баланс да направим, за да може максимално, никога няма да стигнат парите, но 
максимално да удовлетворим навсякъде нуждите. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Благодаря, г-н Захариев! Г-н Начев. 
ДИМИТЪР АНГЕЛОВ: Един момент. Аз гледах, че днес едно писмо имаше до 
Караджова, директорката там, фирма й предлага да измерят, да проверят с разни уреди и 

тъй нататък. Днес беше публикувано на всички. Аз предполагам, че всички сте го чели. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Това е отговорът, който ни е даден от г-жа Васка Караджова във 
връзка с питането. В момента това, което ни е дадено като становище от Общинска 
администрация, е изпратено на всички вас. И там е видно, че има фирми, които са 
предложили оферти, но в момента тече процедурата, за да бъде избрана фирмата. 
ДИМИТЪР АНГЕЛОВ: Мисля, че се работи по този въпрос. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Да, да. Работи се, г-н Ангелов, по този въпрос. Г-н Начев, вие? 

КОСТА НАЧЕВ: Едно питане имам аз от много време. Две години минаха вече от както 
се прие решение за водоизточниците да бъдат изследвани от РЗИ допълнително три нови 
броя и табелки. Тъй като разбрах, че г-н Захариев се занимава с тези табелки, да могат 
да бъдат поставени, значи те не са самоцел. Те отразяват състоянието на водата и след 
изследването на РЗИ. Така че настоявам, ако може това да бъде направено. Втора година 
е това. Толкова ли е трудно? 

МАРИН ЗАХАРИЕВ: Ами свързано е с някакви средства. Не са чак толкова много. 
Буквално преди седмица гледахме различни оферти за табели. Занимават се дирекцията 
„Екология“, инж. Моллов. Одобрихме най-ниската оферта и са поръчани табелите. 
Надявам се да бъдат готови до 5-6 дни. Аз да ви призная честно, тъй като не се занимавам 

пряко, не знам само дали имаме информация от изследванията? Тоест да се знае точно 
къде каква е водата. Ако това е налично, предполагам, че е така, табелите буквално до 
седмица трябва да са готови и лека-полека да ги слагаме. Защото мисля, че бяха над 100-

120.  

КОСТА НАЧЕВ: Има едно писмо от РЗИ, от д-р Мими Кубатева, което съм го предал в 
Общината. Вижте го там. Тя казва, че ще ги изследва и тези три допълнително, които не 
са дадени. Все пак хората пият вода и не знаят какво пият. А те табелите уточняват точно 
това дали е проверена водата. Това е връзката – РЗИ и Общината. Добре. Надявам се да 
направите необходимото. 
МАРИН ЗАХАРИЕВ: Ангажирам се. Табелите, както казах, са поръчани. Ангажирам се 
да ви информирам да кажем след две седмици или пък на следващата сесия. Надявам се, 
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ако времето рязко не се влоши, да бъдат една голяма част сложени и да започне този 
процес по монтирането. 
КОСТА НАЧЕВ: Добре, благодаря! 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Благодаря ви, г-н Начев! Благодаря ви, г-н Захариев! Колеги, 

поради изчерпване на дневния ред, предлагам да закрием днешното заседание. Искам да 
благодаря на всички за активното участие. Да благодаря на кмета на Общината и на 
заместник-кмета за тяхното дейно участие в нашата сесия днес! 
МАРИН ЗАХАРИЕВ: Живи и здрави! 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Хубава вечер на всички! 

 

 

(Заседанието на Общинския съвет беше закрито в 17.05 часа.) 
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