Протокол № 33/31.03.2022 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ–СМОЛЯН
(Мандат 2019-2023 година)
ПРОТОКОЛ
№ 33
Днес, 31.03.2022 година, от 13.00 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: 27 общински съветници.
Отсъстваха: Илия Томов, Рабие Кьосева.
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА – председател на Общински съвет – Смолян: Добър ден на всички
колеги! В момента присъстваме 19 общински съветници. Отсъства един по уважителни
причини – в болнични и 7 не са се присъединили още. Предполагам, че всеки момент ще
се присъединят. Предлагам да започнем днешното заседание. 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 е свикано заседание от разстояние, на 31 март 2022 година, от 13 часа, при
пряко и виртуално участие, чрез видеоконферентна връзка. За което сте получили
материали за 37 докладни като точки. Допълнително е изпратена и една докладна записка
във връзка с подпомагане на хора вследствие на пожар. Има една докладна – точка, точка
34, която е оттеглена по време на комисиите от Общинска администрация, от г-жа
Мариана Цекова в лицето на г-н Мелемов като упълномощен представител. Имате думата
относно дневния ред. Колеги, имате ли нещо относно дневния ред? Не виждам. Който е
съгласен да прекратим разискванията относно дневния ред, моля да гласува. „Против”?
„Въздържали се”?
ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 21, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0.
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: С 21 „за”, без „против” и „въздържали се”, прекратихме
разискванията по дневния ред. Колеги, преминаваме към гласуване на самия дневен ред,
състоящ се от 37 точки, като отпада точка 34, а на нейно място ще бъде сложена точката
за подпомагане на хората за изгорялата къща. Който е съгласен, моля да гласува.
„Против”? „Въздържали се”?
ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 21, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0.
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: С 21 „за”, без „против” и „въздържали се”, приехме дневния ред,
който се състои от 37 точки, като 34 точка по стария дневен ред отпада, а на нейно място
се слага точката, която е за отпускане помощ на хората, пострадали от пожара.
Д Н Е В Е Н Р Е Д:
1. Приемане на Общински план за младежта за 2022 година.
Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян
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2. Подписване на Споразумение на кметовете – Европа за засилване на действията за
по-справедлива, неутрална по отношение на климата Европа.
Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян
3. Приемане на Решение за създаване на Съвет по въпросите на социалните услуги.
Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян
4. Приемане на Отчета за изпълнението на Общинска програма за развитие на
туризма в Община Смолян за 2021 г. и приемане на Общинска програма за развитие
на туризма в Община Смолян за 2022 г.
Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян
5. Промяна структурата и числеността в общинска администрация Смолян.
Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян
6. Определяне на индивидуални основни месечни възнаграждения на ръководните
длъжности в „Териториалните органи на изпълнителната власт“ в Община Смолян.
Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян
7.

Приемане на бюджета на Община Смолян за 2022 година.
Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян

8. Бюджетна прогноза на Община Смолян за периода 2023-2025 г. на постъпленията
от местни приходи и на разходите за местна дейност.
Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян
9. Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и
застрояване на поземлен имот с идентификатор 81520.3.203 в местност „Равнища“,
землище с. Чокманово, Община Смолян.
Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян
10. Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и
застрояване на ПИ с идентификатори 49014.16.80 и 49014.16.81 в м. „Свети Дух“,
з-ще Момчиловци, общ. Смолян.
Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян
11. Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и
застрояване на ПИ с идентификатор 40748.11.47 в м. „Имарет дере“, з-ще Кутела,
общ. Смолян.
Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян
12. Разрешение за изработване на Подробен устройствен план – устройствена план
схема за обект: „Кабелна линия ниско напрежение за присъединяване на Зарядна
станция в к.к. Пампорово“.
Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян
13. Разрешение за изработване на Подробен устройствен план – устройствена план
схема и парцеларен план за обект: „Кабелна линия 20 kV от кабелни муфи на
съществуващ кабел 20 kV до възлова станция /ВС/ Мугла в с. Мугла, преминаващ
през възлова станция /ВС/ „Герзовица“ и през нов БКТП“ , общ. Смолян.
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Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян
14. Разрешение за изработване на Подробен устройствен план – устройствена план
схема и парцеларен план за обект: „Нова кабелна линия 20 kV от БКТП Нивел до
БКТП Гражданска отбрана“ в гр. Смолян.
Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян
15. Одобряване 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
16. Промяна предназначението на урегулиран поземлен имот /УПИ/ – Озеленяване
предвиден в устройствения план за озеленена площ в кв. 35 по плана на гр. Смолян,
кв. Райково /на ул. „Никола Петков“/.
Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян
17. Промяна предназначението на част от урегулиран поземлен имот /УПИ/ XI –
Озеленяване и ТП предвиден в устройствения план за озеленена площ в кв. 130 по
плана на гр. Смолян, кв. Райково /на ул. „Коста Аврамиков“/.
Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян
18. 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
19. Отдаване под наем на помещения частна общинска собственост, находящи се в
сграда разположена в поземлен имот с идентификатор 67653.915.258 по
кадастрална карта на гр. Смолян, Административна сграда (Автогара), чрез
публичен търг с тайно наддаване по реда на Закона за общинската собственост.
Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян
20. Отдаване под наем на части от имот публична общинска собственост,
Ретранслаторна станция и антенна кула, находящи се в поземлен имот с
идентификатор 57282.20.5 по кадастралната карта на с. Полковник Серафимово,
общ. Смолян, по реда на Закона за общинската собственост.
Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян
21. Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на терен за
поставяне на временен обект - павилион за продажба на закуски и сладкарски
изделия – находящ се в северната част на п.и. 67653.917.617 по кадастралната карта
на гр. Смолян по реда на Закона за общинската собственост /ЕГ „Иван Вазов“/.
Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян
22. Учредяване на безвъзмездно право на ползване на сдружение „Екосвят Родопи” –
Смолян, на помещение находящо се в сградата на Младежки дом гр. Смолян по
реда на Закона за общинската собственост.
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Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян
23. Учредяване на безвъзмездно управление в полза на Областна администрация
Смолян върху имот частна общинска собственост за обособяване на център за
подпомагане на потърсилите закрила от войната в Украйна, по реда на Закона за
общинската собственост.
Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян
24. Изменение на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти –
общинска собственост за 2022 година. Промяна статута на общински жилища.
Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян
25. Сключване на предварителен договор по реда на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ за част
от поземлен имот с идентификатор 14605.502.1001 по кадастралната карта и
кадастралните регистри на с. Гела, общ. Смолян.
Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян
26. Сключване на предварителен договор по реда на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ за част
от поземлен имот с идентификатор 67653.912.189 по кадастралната карта и
кадастралните регистри на гр. Смолян.
Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян
27. Сключване на предварителен договор по реда на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ за част
от поземлен имот с идентификатор 67653.917.666 по кадастралната карта и
кадастралните регистри на гр. Смолян, кв. Смолян.
Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян
28. Продажба на поземлен имот с идентификатор 81520.501.603, образуващ УПИ ІІ,
кв. 10а по плана на с. Чокманово, общ. Смолян.
Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян
29. Продажба на общински жилищен имот – самостоятелен обект с идентификатор
67653.927.28.31.2 по кадастрална карта на гр. Смолян (общински апартамент на
правоимащ наемател).
Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян
30. Продажба на общински жилищен имот – самостоятелен обект с идентификатор
67653.927.28.31.17 по кадастрална карта на гр. Смолян (общински апартамент на
правоимащ наемател).
Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян
31. Изменение и допълнение на Решение № 727 от 27.01.2022 г. на Общински съвет –
Смолян.
Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян
32. Изменение и допълнение на Решение № 728 от 27.01.2022 г. на Общински съвет –
Смолян.
Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян
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33. Възлагане на дейности в горски територии – общинска собственост за маркиране
на насаждения и дървета за сеч съгласно Наредба за условията и реда за възлагане
изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска
собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти - приета
с ПМС № 316 от 24.11.2011 г.
Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян
34. Отпускане на еднократна финансова помощ на Петър Василев за възстановяване
на щети от възникналия пожар на 16.03.2022 г
Докладва: инж. Мариана Цекова – зам.-кмет на Община Смолян
35. Изменение и допълнение на Наредба № 5 за условията и реда за установяване на
жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на общински жилища в община
Смолян.
Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян
36. Изпълнение на Решение № 736 от 27.01.2022 г. и Решение № 807 от 24.02.2022 г.
на Общински съвет – Смолян.
Докладва: Венера Аръчкова – Председател на Общинския съвет
37. Доклад за дейността на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на
населението“ – Смолян през 2021 г.
Докладва: Венера Аръчкова – Председател на Общинския съвет
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Преминаваме към изпълнение на нашия дневен ред.

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Приемане на Общински план за младежта за
2022 година.
Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Приемане на Общински план за младежта за 2022 година. Давам
думата на инж. Мариана Цекова. Извинявам се много, колеги! Поради отсъствие по
уважителни причини на г-н Мелемов, заповед за заместване на инж. Мариана Цекова.
Имате думата, г-жо Цекова.
МАРИАНА ЦЕКОВА – зам.-кмет на Община Смолян, оправомощена със Заповед № РД0262/28.03.2022г. на кмета на Община Смолян: Благодаря ви, г-жо Аръчкова! Много ми е
приятно, че съм отново сред вас, уважаеми госпожи и господа общински съветници!
Мисля, че разисквахме тази точка, към настоящия момент няма какво да добавя. Благодаря
ви!
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Благодаря ви, г-жо Цекова! Колеги, имате думата за изказвания. Гн Журналов.
МИЛЕН ЖУРНАЛОВ: Уважаема г-жо председател, уважаема г-жо зам.-кмет, уважаеми
колеги! Като председател на една от постоянните комисии присъствам в Консултативния
съвет за младежта към Община Смолян. Една от точките, които беше представена на
предишното ни заседание беше именно точно такъв план, Общински план за младежта.
Мога да кажа, че е така доста амбициозен и доста подробен. Съобразен е с европейските
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директиви. Още повече, че тази година, 2022 година, Европа я обяви за година на
младежта. Така, че смятам да подкрепим този план, колеги. Надявам се, че колегите ще
могат да го изпълнят. Благодаря!
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Благодаря, г-н Журналов! Г-н Денис Костов.
ДЕНИСЛАВ КОСТОВ: Здравейте на всички! Имам един въпрос към г-н Журналов.
Местните в този план при обсъждането и изготвянето, местните така да се каже младежки
организации и младежи бяха ли въвлечени по някакъв начин? Имаше ли предложения от
тяхна страна, които да залегнат? Запознати ли са с него? Само това искам да попитам.
МИЛЕН ЖУРНАЛОВ: Благодаря ви, г-н Костов! Дори в самия план вътре като
изпълнители са включени местните младежки организации, които ги има,
неправителствени, и Общината комуникира много добре с тях. И както казах, планът е
доста наситен и амбициозен. Аз дори се страхувам дали ще успеят да го изпълнят, но
надявам се, че ще се справят. Но има комуникация с тях доста добра. Благодаря ви!
ДЕНИСЛАВ КОСТОВ: Благодаря и аз!
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Благодаря, г-н Костов! Благодаря на г-н Журналов за отговора!
Колеги, други желаещи? Не виждам. Който е съгласен да прекратим разискванията, моля
да вдигне ръка. „Против“? „Въздържали се“?
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 22, „ПРОТИВ „ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. /2 не гласуват/.
Прекратихме разискванията. Колеги, преминаваме към гласуване на решението.
Поименно гласуване на проектите за решение по т. 1 от дневния ред:
1. Ангел Безергянов
2. Божидар Шуманов
3. Валентин Кюлхански
4. Венера Аръчкова
5. Вижданка Младенова
6. Виолета Бояджиева
7. Денислав Костов
8. Димитър Ангелов
9. Димитър Кръстанов
10. Екатерина Гаджева
11. Иван Френкев
12. Иван Гавазов
13. Илия Томов
14. Коста Начев
15. Мария Семерджиева
16. Милен Журналов
17. Минчо Симов
18. Петър Мирчев
19. Петър Янев
20. Рабие Кьосева
21. Радослава Вълчанова – Кисимова
22. Салих Аршински
23. Сийка Йочева
24. Софка Иванова
25. Стефан Бадев
26. Стоян Иванов
27. Тихомир Ризов
28. Тодор Митов

– „за“
– „за“
– „за
– „за“
– „за“
– „за“
– „за“
– „за“
– „за“
– „за“
– отсъства
– „за”
– отсъства
– „за“
– „за“
– „за“
– „за”
– отсъства
– отсъства
– отсъства
– „за“
– „за“
– „за“
– „за”
– „за“
– „за“
– „за“
– „за”
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29. Филип Топов

– „за“

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: С 24 „за“, без „против“ и „въздържали се”,, приехме решението по
т. 1, а именно Общинският план за младежта за 2022 година.
Общинският съвет след като се запозна с Докладната записка на Николай Мелемов
– кмет на община Смолян, на основание чл. 16, ал. 1 от Закона за младежта и чл. 21, ал. 1,
т. 12, ал.2 и чл. 27, ал. 3 от ЗМСМА
Р Е Ш И:
1. Приема Общински план за младежта за 2022 година.
ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Подписване на Споразумение на кметовете –
Европа за засилване на действията за по-справедлива, неутрална по отношение на климата
Европа.
Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Колеги, преминаваме към точка втора от дневния ред, а именно
подписване на споразумение на кметовете – Европа, за засилване на действията за посправедлива, неутрална по отношение на климата Европа. Давам думата на г-жа Цекова.
МАРИАНА ЦЕКОВА: Благодаря ви, г-жо Аръчкова! Няма какво да добавя!
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Благодаря ви, г-жо Цекова! Колеги, имате думата за изказвания.
Не виждам. Който е съгласен да прекратим разискванията, моля да гласува. „Против“?
„Въздържали се“?
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 23, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0.
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: С 23 „за“, без „против“ и „въздържали се“, прекратихме
разискванията. Колеги, преминаваме към гласуване на решението на точка 2, а именно
подписване на споразумение.
Поименно гласуване на проектите за решение по т. 2 от дневния ред:
1. Ангел Безергянов
2. Божидар Шуманов
3. Валентин Кюлхански
4. Венера Аръчкова
5. Вижданка Младенова
6. Виолета Бояджиева
7. Денислав Костов
8. Димитър Ангелов
9. Димитър Кръстанов
10. Екатерина Гаджева
11. Иван Френкев
12. Иван Гавазов
13. Илия Томов
14. Коста Начев
15. Мария Семерджиева
16. Милен Журналов

– „за“
– „за“
– „за
– „за“
– „за“
– „за“
– „за“
– „за“
– „за“
– „за“
– отсъства
– „за”
– отсъства
– „за“
– „за“
– „за“
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17. Минчо Симов
18. Петър Мирчев
19. Петър Янев
20. Рабие Кьосева
21. Радослава Вълчанова – Кисимова
22. Салих Аршински
23. Сийка Йочева
24. Софка Иванова
25. Стефан Бадев
26. Стоян Иванов
27. Тихомир Ризов
28. Тодор Митов
29. Филип Топов

– „за“
– „за“
– отсъства
– отсъства
– „за“
– „за“
– „за“
– „за”
– „за“
– „за“
– „за“
– „за”
– „за“

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Колеги, с 25 „за“, без „против” и „въздържали се”, приехме
решението по точка 2 от дневния ред.
Общинският съвет след като се запозна с Докладната записка на Николай Мелемов
– кмет на община Смолян, на основание чл. 20, чл. 21, ал. 1, т. 12, т. 23, ал. 2 и чл. 27, ал.
3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация
Р Е Ш И:
1. Упълномощава Кмета на Община Смолян да подпише „Споразумението на
кметовете – Европа“, приложение 1 към настоящото решение.
2. Възлага и делегира права на Кмета на Община Смолян да отговаря за изпълнението
на посочените в Споразумението ангажименти.
ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Приемане на Решение за създаване на Съвет
по въпросите на социалните услуги.
Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Преминаваме към точка 3 от дневния ред. Приемане на решение за
създаване на Съвет по въпросите на социалните услуги. Давам думата на г-жа Цекова.
МАРИАНА ЦЕКОВА: Благодаря ви, г-жо Аръчкова! Няма какво да добавя.
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Колеги, имате думата за изказвания. Има ли желаещи, колеги? Не
виждам. Който е съгласен да прекратим разискванията, моля да гласува. „Против”? Г-н
Френкев, вие „против” ли сте? Микрофончето, г-н Френкев. „Въздържали се”?
ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 25, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0.
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: С 25 „за”, защото не разбрах гласът на г-н Френкев какъв е, без
„против” и „въздържали се”, прекратихме разискванията. Преминаваме към гласуване на
самото решение по точка 3, а именно създаване на Съвет по въпросите на социалните
услуги.
Поименно гласуване на проектите за решение по т. 3 от дневния ред:
1.
2.
3.
4.

Ангел Безергянов
Божидар Шуманов
Валентин Кюлхански
Венера Аръчкова

– „за“
– „за“
– „за
– „за“
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5. Вижданка Младенова
6. Виолета Бояджиева
7. Денислав Костов
8. Димитър Ангелов
9. Димитър Кръстанов
10. Екатерина Гаджева
11. Иван Френкев

– „за“
– „за“
– „за“
– „за“
– „за“
– „за“
– отсъства

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Нещо с него се случва.
КОСТА НАЧЕВ: Ръка е вдигнал.
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: То ръката си стои от одеве, но микрофона не му работи.
ВИОЛЕТА БОЯДЖИЕВА: Няма звук.
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Няма звук.
12. Иван Гавазов

– „за”

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Извинявам се, г-н Френкев, но не може за зачетем гласа ви, защото
ръката стои от одеве.
13. Илия Томов
14. Коста Начев
15. Мария Семерджиева
16. Милен Журналов
17. Минчо Симов
18. Петър Мирчев
19. Петър Янев
20. Рабие Кьосева
21. Радослава Вълчанова – Кисимова
22. Салих Аршински
23. Сийка Йочева
24. Софка Иванова
25. Стефан Бадев
26. Стоян Иванов
27. Тихомир Ризов
28. Тодор Митов
29. Филип Топов

– отсъства
– „за“
– „за“
– „за“
– „за“
– „за“
– отсъства
– отсъства
– „за“
– „за“
– „за“
– „за”
– „за“
– „за“
– „за“
– „за”
– „за“

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: С 25 „за“, без „против” и „въздържали се”, приехме решението по
точка 3 от дневния ред.
Общинският съвет след като се запозна с Докладната записка на Николай Мелемов
– кмет на община Смолян, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 ал. 2 и чл. 27, ал. 3 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация, чл. 27, ал.1 и ал. 3, във връзка с чл.
26, т. 3-7 от Закона за социалните услуги
Р Е Ш И:
I. Създава Съвет по въпросите на социалните услуги в община Смолян:
Председател: Момчил Николов, Секретар на Община Смолян
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1. Красимира Кирякова – Главен експерт Отдел „Посреднически услуги“ в
Дирекция „Бюро по труда“ – гр. Смолян;
2. Светла Асенова – Началник на Отдел „Индивидуална оценка на хората с
увреждания и социални услуги“ в Дирекция „Социално подпомагане“ – гр.
Смолян;
3. Диляна Бакърджиева – Старши инспектор, дирекция „Медицински дейности“
в „Регионална здравна инспекция“ – гр. Смолян;
4. Мария Делева – директор на БЧК – гр. Смолян;
5. Милован Давидов – Началник сектор „Охранителна полиция“ в Районно
управление – гр. Смолян;
6. Елена Костадинова – представител на Фондация „Международна социална
служба – България“ и Директор на Комплекс за социални услуги в гр.
Смолян, управляван от „Международна социална служба - България“;
7. Атанас Згуров – старши експерт по природни науки и екология в Регионално
управление на образованието – гр. Смолян;
8. Зорница Кавалджиева – Младши експерт в дирекция „Хуманитарни
дейности“ в Община Смолян
9. Сийка Йочева – общински съветник, представител от ПКЗСДОКВМС към
Общински съвет Смолян;
10. Софка Иванова – общински съветник, представител от ПКЗСДОКВМС и
ПКБФИР към Общински съвет Смолян;
11. Мария Апостолова – родител на дете, потребител на „Дневен център за деца
и младежи с увреждания“ – гр. Смолян;
12. Соня Гайдова – потребител на „Дневен център за пълнолетни лица с
увреждания“ – гр. Смолян и ползвател на лична помощ по реда на Закона за
личната помощ;
Резервен член: Милен Журналов, член на ПКЗСДОКВМС към Общински
съвет Смолян;
II. Упълномощава Кмета на Община Смолян да предприеме последващите съгласно
закона действия.
ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Приемане на Отчета за изпълнението на
Общинска програма за развитието на туризма в Община Смолян за 2021 г. и приемане на
Общинска програма за развитие на туризма в Община Смолян за 2022 г.
Докладва: Николай Мелемов – Кмет на община Смолян
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Преминаваме към точка 4, а именно приемане на Отчет за
изпълнението на Общинска програма за развитието на туризма в Община Смолян за 2021
г. и приемане на Общинска програма за развитие на туризма в Община Смолян за 2022 г.
Давам думата на г-жа инж. Мариана Цекова.
МАРИАНА ЦЕКОВА: Благодаря ви, г-жо Аръчкова! Мисля, че доста разискваме тази
тема. Няма към настоящия момент какво да добавя.
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Благодаря ви, г-жо Цекова! Колеги, имате думата за изказвания. Гжа Бояджиева. Имате думата, г-жо Бояджиева.
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ВИОЛЕТА БОЯДЖИЕВА: Аз имам само един въпрос към ръководството на Общината.
Какво се прави, за да се увеличи събираемостта на този туристически данък? Защото тези
програми, които се правят, се захранват от ресурсите, които идват в следствие на
събраният туристически данък. На мен ми прави впечатление, че години наред той е в
почти един и същ размер и мисля, че не се събира изцяло. Какво се прави в тази посока?
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Благодаря, г-жо Бояджиева! Г-н Филип Топов.
ФИЛИП ТОПОВ: Аз може би трябваше да изчакам да дадат отговор на г-жа Бояджиева,
но както и да е. Уважаеми колеги, като отчет, като програма за развитие на туризма бих
казал много добро начинание и много добри намерения. Тука обаче ще бъда малко покритичен, защото, за да се развива един туризъм, независимо в кой град и в кой курортен
комплекс, е необходимо да се създаде такава среда, която да привлича туристите. Найотговорно заявявам, че съгласно моите така виждания и наблюдения, ние такава среда
години наред не може да създадем. Ще бъда крайно лаконичен. Вижте пътната настилка
каква е! Погледнете сутрин какво представляват нашите автомобили и обувките ни! По
половин сантиметър прахоляци, прах, частици и прочие, и прочие. Асфалтовата настилка
всяка година се кърпи и на пролетта се компрометира. Много е слаба дейността на
Общината по отношение на рекламата, по отношение създаване наистина на по-голяма
обществена достъпност на нещата, които предлага Община Смолян. Наскоро посетих
пещерата „Надарци”. Прекрасно място, обаче достъпът до нея, до махала Надарци и до
Кремене, просто трябва да вземем БТР. В тази насока аз ще подкрепя така предложената
програма и отчета, но има прекалено много неща, които трябва да се направят, за да имаме
ефектен, по-скоро ефективен туризъм. От там нататък, дето се казва, ще дойдат и други.
Тези, за които г-жа Бояджиева говори. Благодаря за вниманието! Наистина трябва много,
много, много усилия да се положат, за да привлечем повече туристи. Благодаря!
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Благодаря, г-н Топов! Други колеги? Г-н Журналов.
Микрофончето, г-н Журналов.
МИЛЕН ЖУРНАЛОВ: Уважаема г-жо Аръчкова, г-жо Цекова, уважаеми колеги! В
докладната, изчетох приложенията, програмата, отчетите, всичко. И това, което се прави
е много хубаво. Особено с тази площадка, която направихте в Могилица. Има много
голямо раздвижване, голяма посещаемост. Адмирации, за което, но искам само да заостря
вниманието с чисти така добри намерения и молба, тъй като чета първа точка в докладната
„Изграждане и поддържане на инфраструктура, обслужваща туризма на територията на
общината, включително местните пътища, до туристически обекти.” Знам, че е трудно на
Общината, но все пак искам да отправя една такава молба, да се погрижат колкото е
възможно за пътищата, за да може туристите да имат по-голям достъп и това да продължи
да се развива. Благодаря!
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Благодаря, г-н Журналов! Г-н Кръстанов, имате думата.
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви, г-жо председател! Уважаеми колеги, по една
любима за мен тема, а именно състоянието на инфраструктурата във връзка с
туристическия облик на нашия град. На комисията взех отношение и сега искам накратко
да подчертая един особено важен момент. През март и през април в нашия град по
уличните и пътните настилки се отварят едни дълбоки дупки. В техниката понятието
„дупка” не се употребява, употребява се понятието „отвор”. Но така или иначе това, което
имаме извън републиканската пътна мрежа привлича вниманието и то в негативен аспект
на много хора, които се движим непрекъснато из града, а и извън него. Три-четири дупки
до Петкотаковата къща, преди една седмица бяха попълнени. Те са разположени на
третокласния републикански път Смолян – Кричим. И вероятно фирмата, която поддържа
пътя е положила усилия и е попълнила тези дупки. Оставяме на страна факта, който засяга
пряко безопасността на движението, свързани с тези дупки по пътя, защото всеки водач се
старае да ги избегне и по този начин навлиза и в насрещна лента и така нататък. Сега съм
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направил една схема на дупките в града извън републиканската пътна мрежа. Но с две
думи, най-фрапиращите са на кино „Дружба“ на 50 см посока Смолян – Каптажа, на 50 см
от бордюра, на десния завой, една огромна дълбока дупка. В началото на ул. „Наталия“,
универмага в Райково, след моста, веднага при левия завой ще видите две големи дупки,
които ако някой може да ги избегне, значи признаваме го за майстор на управление на
автомобила. На Маданския мост в Устово. Две много големи дупки, които създават освен
напрежение, много лош имидж на нашия град. Не може да нямаме система да оправяме
тези неща. Това просто е недопустимо! Това от една страна. От друга страна, категорично
също смятам, че събираемостта на туристическия данък далеч не е в рамките на
нормалното. За съжаление, това също е до отговорност на хората, които имат къщи за
гости, хотели, които имат хижи и така нататък. Но не може Общината да оставя без
внимание, права е колежката Бояджиева, не може да оставя без внимание Общината този
въпрос, защото той е най-пряко свързан с акумулирането на средствата, с които в някаква
степен така подобряваме и градската среда, и туристическите пътеки, и инфраструктурата,
като цяло свързана с местния туризъм. Благодаря, завърших!
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Благодаря ви, г-н Кръстанов! Г-н Топов, вие реплика?
ФИЛИП ТОПОВ: Да, г-жо председател. Реплика на колегата Кръстанов. Всичко това,
което той го говори изцяло го подкрепям, но искам да обърна още внимание на найголемия проблем в момента. Това е опесъчаването на уличната и пътната мрежа в района
на града. Съгласно плановете, които бяха утвърдени за почистване и прочие, и прочие,
основно се заложиха полагане на химически вещества. Искам отново да обърна внимание.
Възползвам се от правото на реплика. Обърнете внимание, уважаеми общински съветници
какви просто депа на пясъци около бордюрите в момента съществуват. При един вятър
какви туристи, какви „пет лева“? Извинявам се за нарицателното. Благодаря ви!
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Благодаря ви, г-н Топов! Г-н Коста Начев.
КОСТА НАЧЕВ: Аз искам да се изкажа в подкрепа на…
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Ако може само една малка дуплика. Ако може.
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Да.
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Уважаеми г-н Топов, съзнателно не говоря за запрашаването,
за пясъка по улиците и за прахоляците. На миналото заседание говорих по този въпрос и
напълно ви подкрепям.
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Благодаря ви, г-н Кръстанов! Имате думата, г-н Начев, за
изказване.
КОСТА НАЧЕВ: В подкрепа на изказването на Димитър Кръстанов за тези дупки, отвори
или както и да ги наричаме. Те са почти цели ями вече, те не са дупки, а са ями в града,
което крие голям риск за движението. Така че добре е това да се премахне. Относно
пясъка, който се събира, което каза и Филип Топов, също го подкрепям. Те го събират, но
не се извозва веднага и вятъра го разпрашава отново и отново. И той така продължава едно
безконечно събиране. Така че когато събират, нека го струпат там в чували или в каквото
и да е и да се качват директно на автомобили. Иначе губи смисъл това. Те чистят
непрекъснато така. благодаря!
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Благодаря на г-н Начев! Г-н Иван Френкев. Г-н Френкев, имате
думата.
ИВАН ФРЕНКЕВ: Здравейте!
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Здравейте!
ИВАН ФРЕНКЕВ: Чуваме ли се?
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Да, да.
ИВАН ФРЕНКЕВ: Благодаря! Здравейте, колеги! По отношение на програмата за туризъм,
виждам, че е с много малки промени от миналогодишната програма. Не може да очакваме
нещо кой знае какво от нея, при положение, че не си поставяме кой знае какви амбициозни
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цели. Що се отнася до запрашаването и това, което преждеговорящите казаха. Аз имах
гости туристи точно уикенда, който беше тук. И коментарите бяха изключително
неласкателни за Община Смолян. Защото хората просто не могат да се разходят по
улиците в това време. Според мен измитането на пясъка не е решение. трябва да се измива.
Защото аз имам наблюдение как всеки един от вас като пътува, вижда как групи работници
замитат и вдигат праха във въздуха. И всички, които ако трябва да ходят по тротоарите,
трябва да дишат този прах. Просто тази част от хората отказват да вървят. Няма как да
насърчаваме в тези месеци, които между другото са и по-слаби месеци, март-април-май,
които не са толкова активни и края на сезона, да насърчаваме хората да идват тук, при
положение, че ние не може да им предложим нещо, което наистина да ги накара да дойдат.
Благодаря!
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Благодаря, г-н Френкев! Други желаещи? Да. Тодор Митов и
Димитър Ангелов. Давам думата на Димитър Ангелов.
ДИМИТЪР АНГЕЛОВ: Значи ние досега всичко чухме от колегите за града. Просто като
че ли туризма не съществува. Значи аз имам едно такова предложение. Значи Общинският
съвет да гласува средства да се купят машини за събиране на всички тези истории, защото
явно с ръчен труд тази работа не може да стане. И да се възложи на Общината. Може би
друга точка да се внесе, да се възложи на Общината да измислим някакви пари да купим
поне три машини за всеки един квартал, да минават и да събират тази пепел, пръст, пясък
и всичко това. На мен ми се струва, че това е най-удачното. А иначе колкото до туризма,
и на мен ми прави впечатление, че всяка година ни се предлагат едни и същи отчети и като
че ли не е така на нуждата висота издигнат туризма. Въпреки, че сме туристически град.
Това исках да кажа.
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Благодаря ви, г-н Ангелов! Г-н Митов.
ТОДОР МИТОВ: Здравейте, колеги! Благодаря! Тъй като чух коментари за туристическия
данък, бих искал да взема участие. Малко конструктивна мисъл. Съгласен и с това, което
казаха колегите, което не е в момента тема на тази точка, но относно туристическия данък,
който аз може би последните 10 години това е въпрос, който се повдига постоянно. Аз съм
го обсъждал това нещо как да се подобри с мои близки и приближени съветници и сме
стигнали до някои изводи как това нещо може да се оправи, да се подобри, за да може да
се събират повече пари. Тъй като видяхме на обсъждането на бюджета, аз присъствах на
обсъждането на бюджета, има хора, които са готови да правят много неща за туризма и те
искат само средства за материали, а труда е от тях дарен. Така че една от стратегиите за
подобряване на събираемостта е да се приложи минимална такса туристически данък,
която да е между 20 и 30 процента примерно от капацитета на конкретният хотел, къща
или друг обект. И ако се надвиши през година и е имало добра посещаемост тази къща,
хотел или друг обект, да се доплати разликата. Това е само тема за размисъл и мисля, че
това ще доведе до подобряване на условията и ще засили инвестициите в туристическия
сектор. Благодаря ви!
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Благодаря, г-н Митов! Г-н Аршински. Г-н Аршински, искахте
думата.
САЛИХ АРШИНСКИ: Да. Чуваме ли се сега?
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Да, чуваме се.
САЛИХ АРШИНСКИ: Здравейте! Уважаема г-жо председател, уважаема г-жо Цекова –
заместник-кмет, уважаеми колеги! Аз кратка реплика към колегата Димитър Ангелов.
Идеята му е прекрасна за почистване, само че аз ще бъда много кратък. Има една хубава
българска поговорка „Късно е либе за китка“. Когато бяха темите с Титан, темите за
общинско предприятие, спомнете си кой каква позиция имаше тогава и какво направихме.
В момента ситуацията в световен и в национален план с финансите е такава, че не знам
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вече дали е осъществима. Закъсняхме тотално с темата чистота на града. То е свързано по
някакъв начин и с докладната. Благодаря!
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Благодаря, г-н Аршински! Други желаещи, колеги? Не виждам.
Давам думата на инж. Цекова да отговори на поставените въпроси.
МАРИАНА ЦЕКОВА: Благодаря ви! Въпросът беше един, първият, от г-жа Бояджиева.
Мога да ви кажа, че има комисия, която ходи да проверява. На кметовете също е възложено
да ни сезират своевременно, когато има такива, които според тях не са се регистрирали в
ЕСТИ или тоест в Единния национален регистър туристически. Искам да ви кажа, че
направихме проверка нашата комисия, на потребителите, която е към Община Смолян,
направихме проверка и нито една от хижите на територията на община Смолян не е
регистрирана и не е категоризирана в Националния туристически регистър. Значи те сами
по себе си, всички хижи, които работят, нямат категоризация по надлежния ред. Защото
Общината не ги категоризира. С колегите, които пак работим, както ви казах в тази
комисия, започваме проверки. Сега по Великденските празници също ще направим
проверка, защото се оказа, че има изключително много нерегламентирани места, които се
дават за настаняване. Тоест те не са регистрирани в Единния национален туристически
регистър. Защото знаете, че това е задължение на всички собственици, определено за
къщите за гости. Това е, което мога да кажа, г-жо Бояджиева.
ВИОЛЕТА БОЯДЖИЕВА: Да, благодаря!
МАРИАНА ЦЕКОВА: Моля!
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Благодаря ви, г-жо Цекова! Г-н Френкев.
ИВАН ФРЕНКЕВ: Чуваме ли се? Г-жо Цекова, благодаря за отговора. Аз имам следния
въпрос. Тъй като знаете, че има платформи такива за споделяне на апартаменти, Airbnb и
подобни, апартаментите, които са горе на Пампорово как смятате да проверите кои се
отдават? Има ли изобщо и мислите ли, че ще има изобщо начин, по който да се съберат
пари от тях? Защото реално част от тези апартаменти се отдават под наем, основно на
чужденци, а не се плаща туристически данък.
МАРИАНА ЦЕКОВА: Да, уважаеми г-н Френкев! Съгласно Закона за туризма, тези, които
отдават апартаментите си под наем, особено на чужденци, са длъжни дори в Полицията да
ги регистрират тези чужденци. Но те там, където са регистрирани, те си плащат. Всички
апартаменти, които са дадени на съответната фирма да бъдат менажирани, всички са
регистрирани при нас. Няма как ние да извършваме дейност без съгласието, поръчваме
Полиция и чак тогава може да проверим. А щом се касае за чужденците, това
задължително. Те да длъжни по закон да ги обявят в Полицията, че са ги настанили. Това,
което сме направили като проверки към настоящия момент, всички са били
категоризирани и всички тези апартаменти там, където е имало чужденци, са били
регистрирани. Но ние не може непрекъснато да ходим във всяко място за настаняване, за
да може да правим проверки. Това все пак е и до съвест на съответните хора, които
предлагат тази туристическа услуга.
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Благодаря ви, г-жо Цекова! Да, г-н Кръстанов.
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Една много кратка реплика, уважаема г-жо председател, към
уважаемата инж. Цекова. Хижи в общината има само Туристическо дружество „Карлък“.
За съжаление, след 2011 година със спирането на субсидиите от държавния бюджет на
Българския туристически съюз, всички наши хижи са със статут на хотели по отношение
на данъчното облагане и по отношение на всички правни елементи, свързани като цяло с
функционирането на местата за настаняване. Вярно е, че има една хижа, една голяма хижа
на туристическото дружество, която не е категоризирана все още. Но преди повече от
година сме подали съответните документи в Централния съвет на БТС, който категоризира
хижите. Те се категоризират от БТС, въпреки, че всеки се отнася към тях като към хотели.
Едновременно с това искам да подчертая, че за радост Туристическо дружество „Карлък“
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на БТС – Смолян е най-редовно по отношение на отчитането на туристическия данък. Така
че си вземам бележка и ще се опитам да ускоря този процес с категоризацията на тази
хижа. Благодаря!
МАРИАНА ЦЕКОВА: Моля! Ако обичате, г-н Кръстанов! В никакъв случай не съм
визирала Туристическо дружество „Карлък“. Не е вярно, че има само такива туристически
хижи. Туристическата хижа, която е горе на Перелик?
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: „Момчил юнак“ – да. Перелик – да. Точно така.
МАРИАНА ЦЕКОВА: „Момчил юнак“ ние сме я дали също.
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Тя е на Широколъшкото и Момчиловското има една. Точно
така е, благодаря!
МАРИАНА ЦЕКОВА: Вижте, това стана ясно, след като пристигна едно министерско
постановление, където трябваше на всички места за настаняване ние да изпратим
уведомителни писма, че могат да получават средства, за да настанят бежанците. И когато
в Националния туристически регистър зададохме всички видове места за настаняване, се
установи това нещо. Не случайно ви го казвам. Не сме ги проверявали. Казвам, хижите не
сме ги проверявали, но лично ви обещавам, тъй като съм председател на тази комисията,
тази за защита на потребителите, ще проверим всичко. Значи хижата, която е на
Туристическо дружество в Широка лъка мисля, че са, да не ви излъжа, тази, която е на
Перелик…
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Да, тяхна е.
МАРИАНА ЦЕКОВА: Това е със съдебно решение. Съдът каза, че тази хижа е тяхна и
другата хижа с решение на Общински съвет е дадена безвъзмездно на туристическото
дружество като я отписахме от Туристическо дружество „Карлък“. Вие много добре си
спомняте как се случи. И тази хижа отиде за стопанисване и управление в Туристическото
дружество в Момчиловци.
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Благодаря ви, г-жо Цекова! Колеги, други желаещи?
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: И аз благодаря!
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Не виждам. Който е съгласен да прекратим разискванията, моля да
гласува. „Против”? Г-н Мирчев, много ви моля да свалите ръката. „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 предложеното решение по точка 4
от дневния ред.
Поименно гласуване на проектите за решение по т. 4 от дневния ред:
1. Ангел Безергянов
2. Божидар Шуманов
3. Валентин Кюлхански
4. Венера Аръчкова
5. Вижданка Младенова
6. Виолета Бояджиева
7. Денислав Костов
8. Димитър Ангелов
9. Димитър Кръстанов
10. Екатерина Гаджева
11. Иван Френкев
12. Иван Гавазов
13. Илия Томов
14. Коста Начев

– „за“
– „за“
– „за
– „за“
– „за“
– „за“
– „за“
– „за“
– „за“
– „за“
– „за“
– „за”
– отсъства
– „за“
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15. Мария Семерджиева
16. Милен Журналов
17. Минчо Симов
18. Петър Мирчев
19. Петър Янев
20. Рабие Кьосева
21. Радослава Вълчанова – Кисимова
22. Салих Аршински
23. Сийка Йочева
24. Софка Иванова
25. Стефан Бадев
26. Стоян Иванов
27. Тихомир Ризов
28. Тодор Митов
29. Филип Топов

– „за“
– „за“
– „за“
– отсъства
– „за“
– отсъства
– „за“
– „за“
– „за“
– „за”
– „за“
– „за“
– „за“
– „за”
– „за“

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: С 26 „за“, без „против” и „въздържали се”, приехме решението по
точка 4 от дневния ред.
Общинският съвет след като се запозна с Докладната записка на Николай Мелемов
– кмет на община Смолян, в изпълнение на чл. 11, ал. 1 от Закона за туризма и на основание
чл. 21, ал.1, т. 12, т. 23 и т. 24, и чл. 27, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация
Р Е Ш И:
1. Приема Отчета за изпълнението на Общинска програма за развитие на туризма в
Община Смолян за 2021 г., съгласно Приложение № 1 и Приложение № 2.
2. Приема Общинска програма за развитие на туризма в Община Смолян за 2022 г.,
съгласно Приложение № 3.
ПО ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Промяна структурата и числеността в
Общинска администрация – Смолян.
Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Преминаваме към точка 5 от дневния ред, а именно промяна в
структурата и числеността в общинска администрация – Смолян. Колеги, давам думата на
г-жа Цекова. Само че преди това ще ви зачета становищата на комисиите относно
промяната в структурата. Комисията по здравеопазване и социални дейности, култура,
младежки дейности – „за“ 4, „против“ 0, „въздържали се“ 3. Комисията по бюджет и
финанси – „за“ 9, „въздържали се“ 3. Комисията по ТСУ изразява положително становище.
Да се предостави съпоставка с предишни години как е било и предложените промени да
бъдат обосновани и мотивирани. Комисията по законност изразява положително
становище по тази точка. Давам думата на г-жа Цекова. Предоставена ви е като
допълнение докладната, която ни е предоставена от Общинска администрация.
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МАРИАНА ЦЕКОВА: Благодаря ви! Няма какво да добавя. Това е предложението, което
сме ви направили и изменихме докладната. Разписала съм я, дадохме я. Повече няма какво
да кажа по този въпрос. Благодаря много още веднъж!
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Благодаря ви, г-жо Цекова! Колеги, имате думата за изказвания.
Г-н Топов, г-н Френкев. Г-н Топов, имате думата.
ФИЛИП ТОПОВ: Сега аз на комисията взех отношение по тази точка. Искам да кажа
предварително, че няма да гласувам така предложената докладна записка като проект за
решение, по следните съображения. Приемането на числеността и цялата структура в
управлението на една община е крайно отговорен момент. Тези неща трябва да бъдат
обосновани, подкрепени с конкретни цели и задачи, които се преследват. В конкретният
случай аз оставам с убеждението, че единственият мотив е заради това, че минималната
заплата е станала 710 лева и давайте да правим структурни промени. Имам няколко
конкретни въпроси и на база тези отговори аз ще взема допълнително становище от гледна
точка дали съм доволен – да или не, на самите отговори. Първото, към г-жа Цекова като
вносител. Има ли промяна в общата численост? Подчертавам общата численост. И ако има
промяна в самата структура, тя в какво се изразява тази промяна? След това. По отношение
на диспозитива на самата докладна записка. Говорим тука обстоятелствената част поточно. Много добри така пожелания за открито управление, за спазване на ценности,
морал и прочие, и прочие. Една вметка. Нашите граждани, когато посещават общинската
администрация, търсят съответния вид услуга. Тези приказки от рода на открито
управление, прозрачност и морални ценности, тях не ги вълнуват. Тях ги вълнува да бъдат
обслужени подобаващо с необходимото внимание към тях и колкото се може по-бързо да
им се извърши тази услуга. Защото всички ние, включая и общинските съветници, тези
възнаграждения се получават от данъците и таксите на съответните граждани. В тази
връзка аз ще помоля наистина да ми отговори г-жа Цекова дали има промяна в числеността
като абсолютни цифри и в самата структура? И друг един въпрос, който се опитах да задам
и на комисията? Какво представлява това ново за мен звено по отношение на транспорт?
Колко човека влизат в това според мен ново звено, защото до сега то не е съществувало?
С какво ще се занимават тези служители в транспорта? Г-жа Цекова тогава ми отговори,
че щели да контролират паркингите. Или нещо подобн. Какви платени паркинги ние
имаме в момента, за да ги контролират тези хора? И евентуално каква е политиката по
отношение наистина на изграждане, обособяване на действителни площи, отговарящи на
изискванията за паркинги и паркоместа? Отварям една скоба. Освен запрашаването в
Смолян и мръсотията, която е по отношение на събиране на битовите отпадъци около
кошовете, другият голям проблем на Смолян е паркирането. Това е положението. Колко
пъти сме предлагали така на вниманието на Общинската администрация тези коли и
автомобили, които не са в употреба, да намерят начин да бъдат премахнати. Не
премахнати, а изместени. Изразът „премахнати“ не е точен. Да не заемат съответните
места, където би могло да паркират автомобилите. Моля за тези въпроси. След това ще
направя едно предложение за корекция на самият проект за решение. В началото на
докладната сме записали относно промяна структурата и численият състав в Общината, а
като диспозитив, и моля да обърнете внимание и останалите колеги, особено колегите
юристи, в проекта за решение сме записали „одобрява общата численост и структура“. Не
е точно, колеги, това решението. Защото ние имаме други преходни решения, говорим за
2019 и 2020 година. С тези решения ние вече сме приели, одобрили, както структурата,
така и общата численост. Моето предложение тука е да запишем, ако се приеме тази
докладна записка, одобрява изменение и допълване на общата численост и структура.
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Отварям една скоба, да ви кажа защо това е по-правилно. Защото, когато се получи
колизия между работодател, служители, работници и се стигне до някакви уволнения и
дисциплинарни нарушения, основното и най-важното обстоятелство, което обсъжда Съда
е дали тези промени по отношение на самата структура и разместване на тези служители
съответстват на приетите с решението на Общински съвет числен състав и обща
структура. В тази връзка това са ми въпросите. След това ще помоля наистина за още
няколко секунди да изразя становище относно тези отговори, които очаквам. Благодаря!
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Благодаря ви, г-н Топов!
МАРИАНА ЦЕКОВА: Да отговарям ли директно?
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Ако искате, г-жо Цекова, да отговорите директно. Само тука ще
допълня от Комисията по ТСУ. Точно това, г-н Топов, направиха като предложение, че в
тази структура и в мотивите трябва да бъде премахнат един цял отдел. Този отдел да бъде
записано, че отпада. Тези сектори отпадат, а се разкриват тези и тези звена. И затова искаха
да бъде преработена докладната, но ни е дадена в този вид. Имате думата, г-жо Цекова.
МАРИАНА ЦЕКОВА: Значи общата численост към настоящата – разликата е три бройки.
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Не е три, а е 9.
МАРИАНА ЦЕКОВА: Три са.
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Не са три.
МАРИАНА ЦЕКОВА: Три са.
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Не са три. Увеличението не е три.
МАРИАНА ЦЕКОВА: Три бройки са.
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Имате две чисто нови по 4.
МОМЧИЛ НИКОЛОВ – секретар на Община Смолян: Три намалени имаме.
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Три намалени, това казвам.
МАРИАНА ЦЕКОВА: Три намалени имаме.
МОМЧИЛ НИКОЛОВ: 3 незаети.
МАРИАНА ЦЕКОВА: Три незаети бройки са намалени.
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: А имате 9 нови.
МАРИАНА ЦЕКОВА: Нямаме 9 нови. 4 в транспорта…
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: 4 във ветеринарната.
МАРИАНА ЦЕКОВА: 1 във ветеринарната.
ВЕНАРА АРЪЧКОВА: Във ветеринарната са ви дадени 4.
МАРИАНА ЦЕКОВА: Ама те са служители, които…
МОМЧИЛ НИКОЛОВ: Те се прехвърлят.
МАРИАНА ЦЕКОВА: … които се прехвърлят от друго звено.
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: В другото звено тогава не са ви намалени.
МАРИАНА ЦЕКОВА: Намалено е всичко.
МОМЧИЛ НИКОЛОВ: Ние в момента не обсъждаме хората. Това си е работа на кмета.
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Не обсъждаме хората, обсъждаме числеността.
ИВАН ГАВАЗОВ: Излизат 5. 134 на 139.
МАРИАНА ЦЕКОВА: Четири плюс един, който е ветеринаря. Четирите транспорт…
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Ето ви я старата структура – колко е общата бройка и колко е в
момента общата бройка.
МОМЧИЛ НИКОЛОВ: Точно така сме го записали.
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Ето, това е старата структура. Това е структурата от 2020 година.
МОМЧИЛ НИКОЛОВ: Аз я знам структурата. Нали аз съм я правил?
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МАРИАНА ЦЕКОВА: Четири човека – транспорт и пътища са тези, които ще отговарят,
ще бъдат четири нови човека, които ще бъдат назначени заради паркингите, заради
паркирането. На територията на Община Смолян има официално с подробни устройствени
планове решени, както и изградени паркинги. И джобове, които са към уличната
регулация, които са приети. Това го говорихме още когато приемахме наредбата за
паркирането. Идеята е да почнем, като назначим тези хора и закупим програмният
продукт, да почнем да ползваме програмния продукт и да започнем вземане на решения,
като тези хора ще управляват точно паркирането на територията на общината. Идеята ни
е да започнем от паркинга зад Общината, който е непрекъснато зает и бизнеса и всички
граждани на Община Смолян не могат да си свършат работа, защото има изключително
много паркирани автомобили. След това ще бъдат паркингите, които са обособени на
Стария център. Те са официално обособени като паркинги плюс джобовете в уличните
регулации, които са дадени за паркиране. Това е. А самото звено, което е за ветеринарнолечебното заведение – амбулатория, лекарят е новият служител. Това е, което мога да
кажа.
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Да, г-н Топов.
ФИЛИП ТОПОВ: Значи само като реплика. Това още веднъж потвърждава моето така
усещане, че тази докладна записка е писана на коляно. Не може да изпълни
предназначението си. Това да назначаваме хора в едно бъдещо неясно състояние на
паркинги и да дублираме служба КАТ с общински служители, просто е несериозно. Затова
ще гласувам „против“. Благодаря ви!
МАРИАНА ЦЕКОВА: Г-н Топов, ние тук изобщо не дублираме служба КАТ. Мисля, че
има дори, не мисля, със сигурност има изменение в Закона, което казва, че дори в момента
тези служители могат да сезират съответно изпълнението по Наредба № 1, което не е
служба КАТ, а е Охранителна полиция. За да бъдат наказани тези, които паркират в
тревните площи и всичко останало. Това ще бъде дейността. Тези хора, тези хора ще
поставят скобите, както вие поискахте в Наредбата, на автомобилите, които не са
паркирани правилно. На автомобилите, които не са си заплатили таксите за паркиране.
Нали това искахме? Искахме да въведем паркиране. Казвате, че дублират служба КАТ.
Паркирането по какъв начин ще бъде контролирано? Това е начинът да бъде
контролирано. Първо говорихме още при приемането на самата наредба по какъв ред ще
бъде контролирана тази дейност. Казахте общинските съветници, настояхте да бъде от
служители, не от фирма. И ето ги, това са служителите, които ние предлагаме на първо
време да контролират тази дейност. Казах ви, че има паркинги, които са факт. Които са
факт. Аз не съм си ги измислила. Паркирането, на Болницата има паркинги. Пак ви казах,
по всички европейски програми с изтеклите вече 5 години, навсякъде има паркиране.
Решено е паркирането там. Така че по един или друг начин трябва да се освободи
централната градска част, за да може да си вършат работата. На паркинга на ПИБ-а, който
е на Стария център, има автомобили, които ние може да ги махнем, да ги премахнем по
простата причина, че те са с всичките видове регистрации. Отговарят на всички
изисквания на Закона. И си стои там. Платил си е такси, данъци и всичко останало. Всички
автомобили, които са излезли от употреба, си има цяла комисия, в която има от КАТ, от
Охранителна полиция и от всички други институции, непрекъснато се събира тази
комисия. Извозихме вече няколко автомобила на площадка. Пак казвам, решението е
ваше. Вие преценихте и приехте тази Наредба за паркирането. Ако не ви харесва, няма
проблеми. Вие решавате, вие сте принципала.
ФИЛИП ТОПОВ: Кратка дуплика. Извинявам се.
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МАРИАНА ЦЕКОВА: Слушам ви.
ФИЛИП ТОПОВ: Съвсем кратка дуплика. Колко платени паркинги има в Община
Смолян? Този въпрос не ми беше отговорен, за да контролираме „неправилното“ в
кавички паркиране на тези места. Извинявайте колеги, че наистина съм дето се казва малко
по-просторен, но това е важен въпрос. И за хората в общината, за гражданите, аз такива
наредби не съм гласувал, няма и да гласувам.
МАРИАНА ЦЕКОВА: За паркирането?
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Г-н Топов, Наредбата е гласувана октомври месец, беше на
обществено обсъждане и трябва да влезне в сила от 1 май 2022 г. Наредбата за
паркирането.
ФИЛИП ТОПОВ: Дайте ми информация кои са платените паркинги и каква е таксата на
платените паркинги, за които…
ИВАН ГАВАЗОВ: Аз предлагам да се съсредоточим върху точката от дневния ред.
ФИЛИП ТОПОВ: Добре.
МАРИАНА ЦЕКОВА: В момента няма платени паркинги. В момента няма платени
паркинги.
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Иван Гавазов. Имате думата, г-н Гавазов.
ИВАН ГАВАЗОВ: Аз конкретни въпроси ще искам да задам, защото гледам сега в
момента докладната, която дойде сутринта.
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Не сутринта, а вчера.
ИВАН ГАВАЗОВ: Значи в дирекция „Строителство, инфраструктура и околна среда и
стопанисване на горите“ към настоящия момент има незаета 1 щатна бройка. Като е
необходимо същата да се съкрати. След това веднага поглеждам в тази дирекция. Има
реално 21 бройки – 10, които са в държавна дейност и 11, които са в местна дейност. А от
2022 година стават 18. Тоест три бройки се съкращават. Защо има тази разлика, която в
докладната е една, а реално в таблица са три?
МАРИАНА ЦЕКОВА: Тези три бройки отиват в амбулаторията, ветеринарната
амбулатория. Те бяха точно там тези три бройки. И тези три бройки отиват…
ИВАН ГАВАЗОВ: Би трябвало две да отиват. Защото една се съкращава по докладната.
МАРИАНА ЦЕКОВА: Едната е от инфраструктурата… Две всъщност бройки са, това са
бившите момчета, които улавяха кучетата и едната бройка е от другото звено –
„Управление на общинската собственост“.
ИВАН ГАВАЗОВ: Така. По-нататък четем докладната. Съкращават се две незаети щатни
бройки в дирекция „Финансово-считоводна дейност“. Поглеждаме в таблицата –
„Финансово-счетоводна дейност“, само да я видя коя беше точката, 11 и 11 са 22. Тука
остават 19. Един човек пак не излиза, ако приемем, че две се съкращават.
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: По принцип бройката на началник-отдел от миналата година я
няма. Началник-отделската бройка на отдел ФСДБ, защото дирекция ФСДБ беше с два
отдела. Сега тази бройка на финансовия контрольор, която излиза от тази ФСДБ,
специално за нея мога да кажа, ФСДБ бройката едната, която фактически ви играе, ви
играе от началник-отдела. Защото беше с два отдела и с един директор. Сега „Местни
приходи“ си е съвсем отделно. Не е на подчинение на Финансово-счетоводна дейност и
бюджет и отдел „Финансово-счетоводна дейност и бюджет“ вече няма, а то е дирекция.
Знаете всички, с решение наше на Общински съвет, детските градини отпаднаха от
счетоводното обслужване от Общинска администрация. Те отидоха на делегирани
бюджети и тука в таблицата финансовия контрольор от 2019 година, с решение на
Министерство на финансите финансовите контрольори в системата и изменението в
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Системата за финансово управление и контрол, финансовите контрольори не трябва да
бъдат на подчинение на директора на Финансово-счетоводната дейност, защото той
контролира самите документации. И сега той на база това разпореждане от 2019 година,
той в момента е изкаран заедно със звеното „Вътрешен одит“ на пряко подчинение на г-н
кмета.
ИВАН ГАВАЗОВ: Още един въпрос, да уточним. Предвижда се съкращение на две бройки
от звено „Обслужване на кметства“. От кои кметства ще бъдат съкратени тези две бройки?
МАРИАНА ЦЕКОВА: От кметство Широка лъка и една от Могилица, която става кметски
наместник на Буката.
ИВАН ГАВАЗОВ: Говорим за технически сътрудници или персонал?
МАРИАНА ЦЕКОВА: Точно така.
ИВАН ГАВАЗОВ: Не говорим за кметски наместници, нали така?
МАРИАНА ЦЕКОВА: Да. Говоря ви, че г-жата, тази, която е била технически сътрудник
в Могилица, става кметски наместник на Буката.
ИВАН ГАВАЗОВ: Добре.
МАРИАНА ЦЕКОВА: А господинът, който не е технически сътрудник, а е изпълнител в
кметствата, той отива в друго звено тук и се връща тук в администрацията. Отива в
„Поддръжка на общинска собственост“ и идва в Смолян.
ИВАН ГАВАЗОВ: И крайният резултат от всички тези промени са 5 щата още, които се
откриват. Така ли?
МАРИАНА ЦЕКОВА: Точно така. Докторът и паркирането.
ИВАН ГАВАЗОВ: Да. Ами това, ако беше в една таблица дадено да си го видим, можеше
да не ги задаваме тези въпроси.
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Колеги, аз ще ви помоля да се организираме и как точно тука и
Правната комисия, понеже не проведе своето заседание и в крайна сметка ние като
решение, поне тука повечето от вас като юристи в тази комисия, не е разгледано, в
Комисията по ТСУ, където беше поставен въпроса и вие ще го кажете тука, дали трябва
да бъде „отпада“ от старата структура, както казва г-н Топов, от решение № еди-кое си от
2020 година, че отпада отдел „Култура, младежки дейности и спорт“, отпадат сектори
този, този и този. На мястото на всичко това стават тези, тези и тези звена.
МАРИАНА ЦЕКОВА: Може…, само ако позволите..
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Защото в същото време в тази точка…
МАРИАНА ЦЕКОВА: Одобрява нова обща численост и нова структура. Ако г-н Топов
може… Отменя старите и одобрява нова. Би ли било редно така, г-н Топов?
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Г-н Журналов, имате думата.
МИЛЕН ЖУРНАЛОВ: Уважаема г-жо председател, г-жо зам.-кмет, колеги! Аз също
искам да попитам в тази връзка, тъй като не виждам в структурата „Спорт, младежки
дейности, култура“, като председател на тази комисия, къде отива това? Просто не е ясно.
МАРИАНА ЦЕКОВА: „Хуманитарни дейности“. Всичко е в дирекция „Хуманитарни
дейности“.
МИЛЕН ЖУРНАЛОВ: Другият въпрос, който имам е свързан с това, че ние сме гласували
в по-предишната структура… Чуваме ли се?
МАРИАНА ЦЕКОВА: Може ли само секунда? Г-н Николов ще ви обясни тука, касаещо
тази дирекция.
МИЛЕН ЖУРНАЛОВ: Добре. След това ще продължа.
МОМЧИЛ НИКОЛОВ: Значи по старата структура имахме дирекция „Хуманитарни
дейности“ и отдел „Култура, младежки дейности и спорт“. Едната беше с 8, другата беше
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с 4 човека. Сега става дирекция „Хуманитарни дейности“ с 12 човека. Тоест културата,
младежките дейности и спорта влизат в „Хуманитарни дейности“ и си става една обща
дирекция.
МИЛЕН ЖУРНАЛОВ: А за нея кой отговаря?
МОМЧИЛ НИКОЛОВ: Ами директорското място не е заето. Аз се занимавам с култура,
младежки дейности, образование, социални дейности и спорт.
МИЛЕН ЖУРНАЛОВ: Така. Искам да питам, в старата структура, която ние сме
гласували, ние реално сме гласували трима зам.-кмета на общината. Гласували сме 7
кметства, гласували сме 37 кметски наместника. Всички знаем, че зам.-кметовете са двама,
а кметските наместници, които са назначени, са 21 или 22-ма, не съм сигурен. Интересува
ме, тези средства, които са постъпвали за третото зам.-кметско място, за кметските
наместници, те по какъв начин са се разходвали? Защото до колкото знам, те са
конкретизирани за заплати на тези лица?
МОМЧИЛ НИКОЛОВ: Средства за заплати не могат да бъдат изразходвани за нищо
друго. Те са само и единствено за заплати.
МИЛЕН ЖУРНАЛОВ: А какво се е случило с тях?
МАРИАНА ЦЕКОВА: В отчета после.
МОМЧИЛ НИКОЛОВ: Това не бих могъл да кажа. Не съм финансов специалист.
МИЛЕН ЖУРНАЛОВ: Добре.
МОМЧИЛ НИКОЛОВ: В отчета на бюджета би трябвало да го видите какво има, как и
какво е.
МИЛЕН ЖУРНАЛОВ: Благодаря! Много интересен отговор ми дадохте. Много
благодаря!
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Г-н Иван Френкев. Г-н Топов, вие реплика ли?
ФИЛИП ТОПОВ: Да.
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Г-н Топов, реплика.
ФИЛИП ТОПОВ: Понеже г-жа Цекова не спомена тука аз да взема отношение и да давам
мнение. Уважаеми колеги, в никакъв случай моето отношение към тази докладна записка
не е като обструкция. Искам да помогнем, най-вече колегите юристи, както и колегата
Гавазов каза, че в този вид дори и да я приемем тази структура, тя вероятно
администрацията, Правната администрация на Областта ще я отменят. Налице са две
влезнали в сила решения от 2019 и 2020 г. Ние в момента при действащи такива решения
правим някакъв опит за пренареждане на структура, която по същество е нещо поразлично. Затова моето лично предложение е наистина да бъде оттеглена тази докладна
записка и да бъде доработена със схемите му, с квадратчетата му, с всичко. Всичко
останало тука, което в момента го натаманяваме, не е добре. Това е моето мнение. И
отговарям на колежката, г-жа Цекова.
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Г-н Иван Френкев. Имате думата.
ИВАН ФРЕНКЕВ: Благодаря, г-жо председател! Преди четири или трима човека исках да
се изкажа, но както и да е.
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Извинявам се, за което, но аз уж ги следя.
ИВАН ФРЕНКЕВ: Искам да кажа няколко неща. Първото, което е. Още на комисии ние
поискахме справката, за която става на въпрос.
МАРИАНА ЦЕКОВА: За коя става на въпрос, г-н Френкев?
ИВАН ФРЕНКЕВ: За сравнителната справка за структурата. За предишната година, с тази
година, с бройките и така нататък. Това нещо ни беше изпратено снощи.
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ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Вчера ни е дадено от Общинска администрация и веднага ви е
изпратено.
ИВАН ФРЕНКЕВ: Така. Моят проблем, г-жо Аръчкова, то е изпратено, но имат навика
важни обсъждания и информацията да се дава на час по лъжичка и да не може да бъде
анализирано. Ето, в момента ние прекарваме повече от половин час в това да се опитаме
да разберем една докладна, каква всъщност е идеята на докладната, с каква идея
общинската администрация ни я представя? Какви промени искаме? И най-интересното е
как тези принципи, които са заложени в докладната, могат да бъдат изпълнени? Защото
това, което се вижда като промени, значи не мисля, че ще направи Общината малко поефективна или нещо друго. Извинявам се. Второто нещо, което е. Искам да ви помоля, в
бъдеще докладните, които подготвяте, да бъдат малко по-структурирани, малко помотивирани и реално ние да можем да получим информацията навреме, да я анализираме
и да вземем най-доброто решение за Общината. Сега у нас остава чувството, че виждате
ли, нещо се е покрило. Просто един горчив привкус. Може ли да не е така? Може ли да не
е така? Но такова чувство остава у нас. Сега, тук докато чаках да получим тази
сравнителна структура, си направих труда да отворя сайта на Община Смолян, където
също има структура и би трябвало там да бъде и актуалната структура. Поне така си мисля.
И там има една дирекция „Международни проекти, програми и обществени дейности“,
която аз не я виждам в тази сравнителна структура. И тук моят въпрос е следния. Тази
дирекция съществува ли за 2021 година? Ако не съществува, защо на сайта на Община
Смолян не е актуалната структура? Следващ въпрос. Кметските наместници така
гласувани са 37. Преждеговорящият г-н Журналов запита за парите, какво се е случило с
парите, при положение, че само 21 или 22-ма са назначени. Моят въпрос е следният. Какво
планирате да се случи с парите в следващия период, за следващата година, на тези, които
не са назначени? И второто и по-важно нещо е, планирате ли промяна в числеността на
кметските наместници в Община Смолян? Благодаря!
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Благодаря, г-н Френкев! Г-н Журналов.
МИЛЕН ЖУРНАЛОВ: Реплика на г-н Френкев. Аз подкрепям думите на г-н Френкев.
Неговото изказване беше много точно. И наистина колеги, просто има много неясноти и
затова се намесихме. Нека да има повече така обяснения, за да знаем какво се случва. Да
има една яснота и съпоставка с предишната структура и така нататък. Благодаря!
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Благодаря, г-н Журналов! Г-н Захариев има думата.
МАРИН ЗАХАРИЕВ – зам.-кмет на Община Смолян: Ако позволите, здравейте на
всички! Вижте, за Общинска администрация се получава сума на база население. Тоест
числеността на администрацията може да варира, както виждате и тука,. За кметове и
кметски наместници в действителност е една численост, кметове и кметски наместници,
тука сте прави. Сега, ако имаме да кажем 100 лева, за да бъде лесен примера, ние имаме 1
месец един кметски наместник в болнични. Тоест ние икономисваме след третия ден или
там как е. Парите ги плаща държавата. Ако един кметски наместник е с 30 години стаж,
той има 30 % клас. Другият има 5 години. Така че това е една рамка, но не следва, че всеки,
сумата трябва да я разделим на 38 примерно и всеки да получи по равно. Нали го разбирате
това нещо? Тоест парите се използват за заплати на кметове и кметски наместници и тези,
които не се използват, след това са в преходен остатък. Така че не знам защо
разсъждаваме, че имаме да кажем 100 лева и на 38 човека ги делим по равно. Ама ние не
ги делим по равно. Един взема повече клас, друг по-малко. Един е в болнични. Имаме
кметство, което два месеца няма кметски наместник. Няма желаещи. Сега между другото,
мисля, че в Кутела жената е вече пенсионер, напусна. Търсим и няма човек. много е
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динамично всичко. Просто приемаме го, че имаме една бройка, която определя една сума
и тези пари се използват за тези хора. Като се пенсионира някой, тука да ме поправи г-жа
Аръчкова, ако бъркам, той взема обезщетение. Там три заплати, пет заплати, те се
изплащат от там. Не знам дали ме разбрахте? Тоест парите са в този параграф и те се
използват за това, но всичко е много динамично. И ако остават парите, остават в преходен
остатък. Едната година ще се използват повече, другата година по-малко. И такава е
логиката. Ако така ме разбирате и ви отговарям на въпроса. Но в никакъв случай те не се
използват за нещо друго различно от заплатите на кметове и кметски наместници.
МИЛЕН ЖУРНАЛОВ: Реплика.
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Да.
МИЛЕН ЖУРНАЛОВ: Ние не претендираме за това, че се използват за нещо друго.
Просто от думите на г-н Захариев разбирам, че те се използват като допълнение на тези,
които имат класове и така нататък. Следователно те свършват, използват се. Аз се хващам
за думите на г-н Френкев, защото той заговори за кметските наместници. От това, което
се говори в пространството, ние разбираме, че ще има промени и ще има назначаване на
кметски наместници. Тогава от къде пари за това?
МАРИН ЗАХАРИЕВ: Ако се назначават…
МИЛЕН ЖУРНАЛОВ: Затова искаме обяснението.
МАРИН ЗАХАРИЕВ: Ако се назначават кметски наместници нови, това значи, че е в
правомощията на кмета и то ще бъде в рамките на парите, които ги има за тази година и
евентуално, ако има такива преходен остатък от миналата година.
ИВАН ФРЕНКЕВ: Реплика, ако позволите. Моят въпрос да го доразвия. Има ли, ще се
редуцират ли бройките на кметските наместници? Това е първата част. И втората част е,
значи ние говорим за 22-ма назначени и 37 по бройка.
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Одобрени.
ИВАН ФРЕНКЕВ: Това говорим за на 15 места заплатите. Колко ги компенсирате? Това
ми е мисълта. Значи тука говорим за едно 40 % над това, което реално се разходва за
заплати.
МАРИН ЗАХАРИЕВ: Трябва да знаете, че стандарта, който идва за тези всичките бройки,
той не покрива, пак ви казвам, класа. Не съм сигурен дали е покривал напълно и
осигуровките, защото не може да покрие минимална заплата плюс осигуровки, плюс клас.
МАРИАНА ЦЕКОВА: Нищо не покрива.
МАРИН ЗАХАРИЕВ: Автоматично имаме 38 бройки, но ние реално не може да назначим
толкова. Сега на следващо място вече, въпрос, който ми задавате, ще има ли съкращаване
на кметски наместници? Не мога да си позволя от името на г-н Мелемов, който така
основно е в неговите правомощия, но до колкото сме говорили, смятам, че по-скоро е
обратна тенденцията. Да се назначават кметски наместници. Ето, едно доказателство е и
жената, която е в Буката и евентуално имаме места, може би като Турян, където е поотдалечено и в посока няма друго село, да не давам и други примери, където евентуално
да се назначават. Дали ще бъде на пълен работен ден или на 4 часа, някъде са съвсем малки
населените места, но тенденцията ще бъде обратна и смятам, че имаме още малко резерв
точно от тази разлика между 38 и 22, която казвате, за да назначим още наместници.
ИВАН ФРЕНКЕВ: За дирекцията очаквам отговор.
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Не разбрах, г-н Френкев, какъв ви е въпроса?
ИВАН ФРЕНКЕВ: Очаквам отговор също така за дирекция „Международни проекти,
програми и обществени дейности“. Има ли такава дейност? Ако има, защо не е дадена?
Ако няма, защо е на сайта?
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МАРИАНА ЦЕКОВА: Това е на Ефтима.
МАРИН ЗАХАРИЕВ: Прав сте, че явно има пропуск на сайта. Не е сменено името. Това е
дирекцията, която се занимава с проектите и сега е „Стратегическо планиране, иновации,
проекти и туризъм“.
ИВАН ФРЕНКЕВ: Моля да актуализирате страницата в такъв случай.
МАРИН ЗАХАРИЕВ: Благодаря! Имате право тука.
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Г-н Аршински.
САЛИХ АРШИНСКИ: Благодаря! Уважаема г-жо председател, уважаеми заместниккметове, колеги! Аз исках да направя коментар, но г-н Захариев беше много изчерпателен.
Това са държавно делегирани дейности. Те не могат да се изразходват за нищо, освен за
това, за което са делегирани. Всички знаете, че това, което държавата делегира не може да
покрие клас прослужено време, осигуровки и така насетне. Има кметове и кметски
наместници с дълъг стаж, които получават съгласно закона процент върху основното си
трудово възнаграждение. Така че ние сме го говорили и на други сесии. Парите, които
държавата отпуска за заплати, те се дават за заплати. Г-н Захариев го обясни. Аз затова
исках да взема отношение. Процедурно предложение правя, г-жо председател, да
прекратим разискванията. Благодаря!
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Благодаря, г-н Аршински! Колеги, предлагам да прекратим
разискванията, съгласно предложението, процедурата на г-н Аршински. Който е „за“,
моля да гласува. „Против”? „Въздържали се”?
ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 25, „ПРОТИВ” – 1, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0.
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: С 25 „за” и 1 „въздържал се”, прекратяваме разискванията, колеги.
Преминаваме към предложеното решение. Г-н Топов.
ФИЛИП ТОПОВ: Значи аз направих формално предложение да прогласуваме отлагане на
тази докладна записка с оглед доработване, преработване. Моля да го гласувате това мое
предложение.
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Добре, г-н Топов. Имам го предвид. Не сме преминали. Аз затова
питам ще има ли от Комисията правната нещо за допълване с предложение за решение,
защото имаше идея да бъде променено в самото решение, че се отменя решение това и
това и така нататък. Да, г-н Безергянов.
АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Г-жо Аръчкова, считам, че има резон да се преформатира по
някакъв начин проекта за решение, който е предложен във връзка с това, че наистина ще
има изменение и допълнение в тази структура и би следвало и резонно би било да
помислим в първа точка диспозитива на решението да приемем един такъв текст, защото
сега в момента нямаме готовност и не разполагаме с необходимата информация да кажем
с кое решение е приета структурата за 2019-та и 2020-та година. И едно такова решение
считам, че с диспозитив „одобрява изменение и допълнение на общата численост и
структура на Общинска администрация, съгласно Приложение № 1 и № 2, представляващи
неразделна част от настоящото решение“ е така допустимо и резонно. И има логика да го
подложим на гласуване и евентуално да го приемем така, за да нямаме проблеми във
връзка с обжалване, законосъобразност, целесъобразност и да избегнем този момент.
Защото наистина се касае за промяна на структурата и числеността.
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Благодаря, г-н Безергянов! Г-н Салих Аршински.
САЛИХ АРШИНСКИ: Може би към това, което колегата Безергянов каза. Едно
изречение. Отменя всички преходни решения, касаещи структурата и числеността.
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Благодаря ви, г-н Аршински!
25

Протокол № 33/31.03.2022 г.
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Има и друг текст – изменя и допълва. Това го умувахме, но
това показва само едно, тъй като и обяснителната докладна записка беше телеграфно
кратка, диспозитива на проекта за решение. И тук колегата Топов е прав. Това, което
допълни г-н Безергянов също е така. Налага се да се осмислят редица конкретни неща,
свързани с това основополагащо решение. Аз няма да подкрепя такова решение, което
предлагате. В този смисъл и в този вид.
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Г-н Петър Мирчев.
ПЕТЪР МИРЧЕВ: Здравейте, колеги, и от мен! Аз съм съгласен с колегата Безергянов за
това, което каза, че диспозитива на самото решение не трябва да остане в този вид, в който
е. Но смятам, че това…
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Г-н Мирчев, нещо се губите.
(Бел. на прот. Поради прекъсване на връзката, на места изказването не се чува)
ПЕТЪР МИРЧЕВ: … г-н Аршински също е удачно. Отменя досега взетите решения, без
ги цитираме.
ФИЛИП ТОПОВ: Направо се чудя как може…
ПЕТЪР МИРЧЕВ: Като остава нататък предложеното.
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Благодаря ви, г-н Мирчев!
ПЕТЪР МИРЧЕВ: Чувате ли ме?
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Да, чуваме ви, г-н Мирчев. Вашето предложение, на г-н Аршински
и на г-н Безергянов са идентични, като първа точка да бъде, че се отменя решение № 74 от
30.12.2020 г. на Общински съвет и няма изменение и допълнение, а има директно „приема
структура съгласно Приложение № 1 и след това изменение и допълнение на структурата
да бъдат нанесени в Устроойствения правилник на Община Смолян и след това да бъде
вече възлагането на кмета. Значи първо подлагам предложението на г-н Топов докладната
да бъде отложена.
ПЕТЪР МИРЧЕВ: Точно това щях да кажа.
ФИЛИП ТОПОВ: Оттеглена, колежке, не отложена. Отложена, точно така.
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Отложена, защото от Администрацията не си я оттеглят, г-н Топов.
ФИЛИП ТОПОВ: Разбрах.
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Отложена за следващо заседание.
ФИЛИП ТОПОВ: За преработване.
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Да. Който е съгласен, моля да гласува. „Против“? „Въздържали
се“?
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 10, „ПРОТИВ“ – 1, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 11.
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: 10 „за“, 1 „против“ и 11 „въздържали се“. Не се приема решението.
ФИЛИП ТОПОВ: Оспорвам гласуването като правя предложение това гласуване да бъде
поименно.
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Добре, г-н Топов.
Поименно гласуване на предложението на Филип Топов:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ангел Безергянов
Божидар Шуманов
Валентин Кюлхански
Венера Аръчкова
Вижданка Младенова
Виолета Бояджиева

– „въздържал се“
– „въздържал се“
– „за
– „въздържала се“
– „за“
– „за“
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7. Денислав Костов
8. Димитър Ангелов
9. Димитър Кръстанов
10. Екатерина Гаджева
11. Иван Френкев
12. Иван Гавазов
13. Илия Томов
14. Коста Начев
15. Мария Семерджиева
16. Милен Журналов
17. Минчо Симов
18. Петър Мирчев
19. Петър Янев
20. Рабие Кьосева
21. Радослава Вълчанова – Кисимова
22. Салих Аршински
23. Сийка Йочева
24. Софка Иванова
25. Стефан Бадев
26. Стоян Иванов
27. Тихомир Ризов
28. Тодор Митов
29. Филип Топов

– „въздържал се“
– „въздържал се“
– „за“
– „въздържала се“
– „за“
– „за”
– отсъства
– „въздържал се“
– „въздържала се“
– „за“
– „въздържал се“
– „въздържал се“
– „въздържал се“
– отсъства
– „за“
– „против“
– „за“
– „въздържала се”
– „за“
– „въздържал се“
– „въздържал се“
– „въздържал се”
– „за“

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: С 11 „за“, 1 „против”, 15 „въздържали се”, не се приема.
ФИЛИП ТОПОВ: Благодаря!
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Преминаваме към гласуването на така предложеното ни решение,
като бъде добавено в първа точка, че отменя досега действащите решения.
Поименно гласуване на проекта за решение по т. 5 от дневния ред:
1. Ангел Безергянов
2. Божидар Шуманов
3. Валентин Кюлхански
4. Венера Аръчкова
5. Вижданка Младенова
6. Виолета Бояджиева
7. Денислав Костов
8. Димитър Ангелов
9. Димитър Кръстанов
10. Екатерина Гаджева
11. Иван Френкев
12. Иван Гавазов
13. Илия Томов
14. Коста Начев
15. Мария Семерджиева
16. Милен Журналов
17. Минчо Симов
18. Петър Мирчев
19. Петър Янев

– „за“
– „за“
– „за
– „за“
– „въздържала се“
– „въздържала се“
– „за“
– „за“
– „против“
– „за“
– „против“
– „против”
– отсъства
– „за“
– „за“
– „въздържал се“
– отсъства
– „за“
– „за“
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20. Рабие Кьосева
21. Радослава Вълчанова – Кисимова
22. Салих Аршински
23. Сийка Йочева
24. Софка Иванова
25. Стефан Бадев
26. Стоян Иванов
27. Тихомир Ризов
28. Тодор Митов
29. Филип Топов

– отсъства
– „въздържала се“
– „за“
– „въздържала се“
– „за”
– „против“
– „за“
– „за“
– „за”
– „против“

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: 16 „за“, 5 „против” и 5 „въздържали се”, Решението се приема.
Общинският съвет след като се запозна с Докладната записка на Николай Мелемов
– кмет на община Смолян, на основание чл. 21, ал. 1, т. 2, чл. 27, ал. 4 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 5, ал. 1, т. 2 от Правилника за
организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му
с общинската администрация, чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс
Р Е Ш И:
1. Отменя всички свои предходни решения, касаещи промяната в Приложение
№ 1 към настоящото решение, с които е определена общата численост и структура в
Общинска администрация – Смолян.
2. Одобрява общата численост и структура в Общинска администрация –
Смолян, съгласно Приложение № 1 и Приложение № 2, представляващи неразделна част
от настоящето решение.
3. Възлага на кмета на Община Смолян да извърши промяната считано от
01.04.2022 г.
4. Допуска предварително изпълнение на настоящето решение съгласно чл. 60,
ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс.
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Отрицателен вот на г-н Гавазов.
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Обяснение на отрицателен вот.
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Иван Гавазов вдигна ръка. Дава се думата на него най-напред.
ИВАН ГАВАЗОВ: И аз за отрицателен вот бях.
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Да.
ИВАН ГАВАЗОВ: Колеги, мисля, че ще се наложи в някоя от следващите сесии отново да
се събираме да го обсъждаме това нещо. И се надявам този път Общинска администрация
да ни представи докладната във вид, в който няма да възникват съмнения и въпроси
относно желаните от Общинска администрация промени. Благодаря!
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Благодаря, г-н Гавазов! Г-н Кръстанов.
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви, г-жо председател! При всички случаи текстове
като „отменя всички“ или досегашни решения и така нататък, те са …
ФИЛИП ТОПОВ: И преди 9 септември 1944-та.
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ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Няма нужда човек да е юрист, за да е наясно с тези неща. Това
ще ни бъде върнато. Това е безсмислено. Моля ви, юристите, бъдете по-категорични. Не
се натискайте, вземайте отношение.
ФИЛИП ТОПОВ: Така е, когато се гласува под строй. За съжаление, се получава такъв
брак. Извинявам се! Не мога да се въздържа по този въпрос.
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Благодаря, г-н Топов! Колеги, преминаваме към точка 6 от дневния
ред.
ПО ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Определяне на индивидуални основни
месечни възнаграждения на ръководните длъжности в „Териториалните органи на
изпълнителната власт“ в Община Смолян.
Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Определяне на индивидуални основни месечни възнаграждения на
ръководните длъжности в „Териториалните органи на изпълнителната власт“ в Община
Смолян. Давам думата на г-жа инж. Цекова.
МАРИАНА ЦЕКОВА: Благодаря! Няма какво да добавя.
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Колеги, имате думата за изказвания. Благодаря ви, г-жо Цекова!
Становищата на комисиите, извинявам се много, Комисията по здравеопазване и социални
дейности, култура, вероизповедания и младежки дейности – „против“ 0, „за“ 6,
„въздържал се“ 1. От Комисията по бюджет и финанси – „за“ 9, „въздържали се“ 3. От
комисията по ТСУ – 6 „за“ и 1 „въздържал се“ и Комисия по законност – 5 „за“, без
„против“ и „въздържали се“. Имате думата, колеги, за изказвания. Това са работните
заплати на кмета и на 7-те кмета, които са избрани от всички жители на Община Смолян.
Мога да ви кажа жителите на всяко от кметствата. Това, което беше поставено като въпрос
от някои от колегите. Жителите на село Виево са 352, на Влахово са 335, на село Смилян
са 1879, на село Момчиловци – 1070, на село Широка лъка – 426, на село Търън – 672
жители. И Могилица – 352-ма. Работните заплати са съобразени спрямо нашето предишно
решение от 2022 година и са увеличени с 10 %. Има ли някой за изказвания? Не виждам.
Който е съгласен да прекратим разискванията… Иван Френкев. Г-н Френкев, имате
думата.
ИВАН ФРЕНКЕВ: Благодаря, г-жо Аръчкова! Тъй като актуализирането на заплатите
беше така обсъждано и в обществото, мисля, че съм длъжен да коментирам, не да
коментирам, а да ви уведомя каква част от обществото какво мисли за това увеличение на
заплатите и по-конкретно за увеличението на заплатата на г-н кмета. Очакванията към
това какво изпълнява кмета и как се развива общината, са много повече на базата на
заплатата, която той получава. Цитирам думите, малко леко перифразирам, защото беше
малко по-грозно изказването на хората, които обсъждаха. Според мен така като се връзва
заплатата на кмета със заплатите на селските кметове, не е много честно, защото селските
кметове получават пъти по-малка заплата, но ако ние гласуваме „против“, това означава
да орежем техните пари. А те наистина работят. Това не мисля, че е много справедливо.
Благодаря!
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Благодаря ви, г-н Френкев! Други колеги? Не виждам. Който е
съгласен да прекратим разискванията, моля да гласува. „Против”? „Въздържали се”?
ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 25, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0. /1 не гласувал/
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: С 25 „за“ и 1 не гласувал, прекратихме разискванията. Колеги,
преминаваме към гласуване на самото решение.
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Поименно гласуване на проектите за решение по т. 6 от дневния ред:
1. Ангел Безергянов
2. Божидар Шуманов
3. Валентин Кюлхански
4. Венера Аръчкова
5. Вижданка Младенова
6. Виолета Бояджиева
7. Денислав Костов
8. Димитър Ангелов
9. Димитър Кръстанов
10. Екатерина Гаджева
11. Иван Френкев
12. Иван Гавазов
13. Илия Томов
14. Коста Начев
15. Мария Семерджиева
16. Милен Журналов
17. Минчо Симов
18. Петър Мирчев
19. Петър Янев
20. Рабие Кьосева
21. Радослава Вълчанова – Кисимова
22. Салих Аршински
23. Сийка Йочева
24. Софка Иванова
25. Стефан Бадев
26. Стоян Иванов
27. Тихомир Ризов
28. Тодор Митов
29. Филип Топов

– „за“
– „за“
– „за
– „за“
– „за“
– „въздържала се“
– „за“
– „за“
– „въздържал се“
– „за“
– „въздържал се“
– „въздържал се“”
– отсъства
– „за“
– „за“
– „за“
– „за“
– „за“
– „за“
– отсъства
– „за“
– „за“
– „за“
– „за”
– „въздържал се“
– „за“
– „за“
– „за”
– „за“

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: 22 „за“, 5 „въздържали се”, „против” няма. Решението се приема.
Общинският съвет след като се запозна с Докладната записка на Николай Мелемов
– кмет на община Смолян, на основание чл. 21, ал.1, т.5 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 27, ал. 3 и чл. 46а, ал. 1 от
ЗМСМА и чл. 60,ал.1 от Административно процесуалния кодекс
Р Е Ш И:
I. Определя индивидуалните основни месечни заплати на кметове в Община Смолян,
считано от 01.04.2022 г.
II. Приема размера на допълнителните трудови възнаграждения за придобит трудов
стаж и професионален опит, определен на основание нормативната уредба и съгласно
реда и начина за определяне на съответните възнаграждения на общинска администрация
– 1 %.
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III. Допуска предварително изпълнение на настоящето решение, съгласно чл.60, ал. 1
от Административно процесуалния кодекс.
ПО СЕДМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Приемане на бюджета на Община Смолян за
2022 година.
Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Преминаваме към точка 7 от дневния ред, а именно приемане на
проектобюджета на Община Смолян за 2022 година. Има думата г-жа Цекова.
МАРИАНА ЦЕКОВА: Благодаря ви, няма какво да добавя!
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Относно становищата на комисиите за бюджета. Бюджетната
комисия разгледа съвместно докладната записка заедно с Комисията по здравеопазване,
социални дейности. Препоръка от Стефан Бадев – да се помисли за вариант от къде да се
вземат пари за безплатна детска кухня. Комисиите изразяват положително становище
относно предложението на г-н Коста Начев да се отделят средства, както следва: От
Културен календар 10 000 лв. за Старото училище към църквата „Св. Никола“ в Устово и
от Спортен календар 10 000 лв. за възстановяване на „Алеята на възрожденците“ в кв.
Устово. Комисиите са гласували „За“ – 13, „Против“ – 0, „Въздържали се“ – 0. Комисиите
изразяват положително становище по докладната записка и са гласували „За“ – 9,
„Против“ – 0, „Въздържали се“ – 6. Комисия по ТСУ. Предложение на Сефан Бадев за
безплатна детска и млечна кухня – да се вземат средства от „Съфинансиране по
европейски проекти“ . Решението не се прие. Два пъти е предложението на г-н Бадев.
Едното в Бюджетна комисия. В Бюджетна комисия е взето решение, че се приема като
идея, но да се види от какви пари да се вземе. А в Комисията по ТСУ подкрепят
предложението да е безплатна детска кухня, но не са съгласни да бъде от средствата за
съфинансиране. Комисията по законност не се е състояла и не е разгледала тези неща.
Само е изразила становище относно въпроса на г-н Коста Начев да се отделят средствата
от Културен и от Спортен календар по 10 хиляди за Старото училище в Устово и за
„Алеята на възрожденците“. Но тъй като не са имали кворум, а са били 4 „за“, нямат
изкарано становище. Това е, колеги. Имате думата, г-жо Цекова.
МАРИАНА ЦЕКОВА: Няма какво да добавя, казах.
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Благодаря ви, г-жо Цекова! Колеги, имате думата. Г-н Бадев, г-н
Митов, за сега. Г-н Бадев, имате думата.
СТОЯН ИВАНОВ: Какъв Бадев, бе?
ВЕНЕРА АРЪЧКОАВ: Г-н Стоян Иванов като председател на Бюджетна комисия. Имате
думата вие.
АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Микрофона, Стояне! Не се чува нищо.
ВИОЛЕТА БОЯДЖИЕВА: Не се чува.
СТОЯН ИВАНОВ: Г-жо председател, аз вдигнах веднага ръка и след това колегите. Както
и да е.
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Извинявам се, г-н Иванов!
СТОЯН ИВАНОВ: На комисията първо трябва да изразя становищата, след това който
има да каже. Значи това, което председателят на Общинския съвет каза, г-жа Аръчкова, е
точно така. Двете предложения на г-н Начев бяха приети единодушно. Г-н Бадев също
предложи нещо. Той го остави за решение на сесията днес. Аз да кажа няколко думи за
бюджета, както винаги съм казвал. Съжалявам, че не е на живо, че е онлайн. Малко е по31
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ограничено. Бюджетът е внесен след като е минал през всички задължителни етапи на
изграждането му, включително обществено обсъждане. Отговаря на всички изисквания на
законите и Конституцията на Република България. Осигурява средства за всички сфери на
обществения живот в община Смолян. На образование, здравеопазване, социални
дейности, благоустрояване и така нататък. Да не ги изреждам всичките. Бюджетът е
балансиран. 34 193 000 държавно делегирани дейности, местните дейности са 30 496 000.
Колкото са приходите, толкова са и разходите. Основните приоритети, както всички ние
знаем, но все пак трябва да ги изкоментираме, са образование, социално осигуряване,
култура, издръжка на администрацията, жилищно строителство, ремонт, поддръжка,
чистота, икономически дейности и други. По отношение на приходната част на бюджета
трябва да споделя, че през 2022 година увеличение на местните данъци и такси няма да
има. Данък сгради, данък превозни средства, данък придобиване, патентен данък,
туристически данък, такси за чистота запазват своите размери от 2021 година. По
отношение на дълга – нови дългове не се предвиждат, освен по линия на фонд „ФЛАГ“.
За гражданите на Смолян е добре да знаят как влизаме в 2022 година. Общинският дълг
на 31.12.2021 година е 9 864 000 лв., в това число облигационен заем 5 840 000, ФЛАГ е
24 000 лева, които предстои да бъдат изплатени. Безлихвени заеми – 4 милиона, които
всички знаем, че 1 милион ще бъде прихванат от капиталовите разходи. Задълженията за
разходи са в размер на 2 773 000 лв.. просрочените задължения са в минимален размер –
93 хиляди лева. Всички критерии без един по отношение на чл. 130 от Закона за
публичните финанси се изпълняват. Важният по дълга е под 15 %. Задължения за разходи
е под 15 %, просрочените задължения – под 5 %. Бюджетното салдо е положително и то е
в размер на 1 200 000 лева, положително. Двата данъка се преизпълняват. И единственият
критерий, който не се изпълнява и то е предходните години насам е поети ангажименти за
разходи, които поети ангажименти в момента са в размер на 34 021 000 лв. и това е
вероятно заради спрени строителни обекти, разрешения и така нататък през тази година.
Ще ги коментира г-жа Цекова най-вероятно. Какво искам да кажа аз? Бюджетът е
изключително реален, за разлика от други години. От 2007-ма година, не знам, аз съм
съветник от 15 години, винаги е имало завишени приходи, продажба на земя и сгради –
около 10 милиона. Тази година тези продажби са реални, в размер на около 2 милиона
лева. Те са напълно допустими. Бюджетът е реален, обективен и напълно изпълним. Това,
което обаче аз искам да кажа като забележка към бюджет 2022 година е, че най-големият
приход и най-големите разходи, това са приходите от такса смет. Най-големият разход е
разходът за чистота. Близо 5 милиона лева. А пък най-големият кошмар за смолянчани,
това е опесъчаването и този въздух, който трови от Каптажа до Устово и във всяко
населено място – и малко, и голямо. Навсякъде са пясъци. Мисля, че трябва много
сериозно внимание да се обърне на фирмите, които се занимават с чистота. Просто този
кошмар трябва да приключи. Ние чухме от г-жа Цекова, че проекти за купуване на дветри машини за събиране на пясъка и за чистене, но това е най-големият кошмар, който
занимава гражданите на Смолян и аз наред там с всички други точки, които минаха, мисля,
че в бюджета е редно да го споменем това нещо. А и си мисля, че днес трябва единодушно
така да се обединим да приемем този бюджет, който е изключително реален, обективен и
изпълним и няма кой-знае какви отклонения от всичко онова, което се е случило
последните години. Завърших, г-жо председател!
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Благодаря ви, г-н Иванов. Г-н Бадев.
СТЕФАН БАДЕВ: Благодаря, г-жо председател! Две предложения имам към бюджета,
като първото ми е в капиталовите разходи, г-жа Цекова, ако може да помисли за едно
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изкърпване на пътя за Белев дол. И вече второто и основно, за което и в комисиите така
правих доста предложения. При по-обстоен прочит на бюджета се вижда, че това, което
се събира от хората, като купони за детската кухня, е в размер на около 23 хиляди лева, а
не е в този цял размер, който ни се предлага в бюджета. Така че тези 23 хиляди лева може
също така да се помисли да се вземат от приходната част от детските градини, където вие
имате едно голямо облекчение тази година. Така че правя това предложение. Нека да
направим тази детска кухня за децата в Смолян да бъде безплатна. Става въпрос за 23
хиляди лева от приходната част от детските градини.
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Благодаря, г-н Бадев!
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Една реплика. Може ли, г-жо председател?
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Да, г-н Кръстанов!
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Ако разрешите. Едно допълнение на това, което каза за пътя за
Белев дол г-н Стефан Бадев. В хода на заседанието на комисиите, аз поставих този въпрос
на инж. Мариана Цекова и тя ме информира, че със заделените средства от миналата
година, е извършено проектиране на рехабилитацията на пътя, третокласния път от Малка
Арда към Баните, посока Белев дол. И тъй като тази пътна връзка е на територията на две
общини, проектът е прехвърлен в Областна администрация за финансиране и изпълнение.
Така че нека на нашите избиратели, които ни слушат и гражданството, да знаят, че вече
мина този етап на проектирането и документацията, строителната документация за пътя
се намира в Областна администрация. А ние ще продължим от близо да наблюдаваме този
процес и да търсим възможности да подпомагаме финансирането и изграждането на тази
рехабилитация. Благодаря!
МАРИАНА ЦЕКОВА: Във връзка с инвестиционните програми, които са и на
Министерски съвет, г-н Областния управител занесе всички проекти, които сме изготвили
за пътища. Не е само пътя за Белев дол. Искам да ви кажа, че ние сме изпроектирали от
главния път целия път за Белев дол. Което включва дори част от територията на Община
Баните. Нулата на Белев дол започва точно от главния път на Баните, въпреки, че
навлизаме дълбоко на територията на община Баните. И точно това беше идеята, че този
път и вътре главната улица също е изпроектирана. И всичко това е остойностено и е
дадено. Знаете, че сега директивите са точно такива – проекти. Искам да ви кажа също, че
неколкократно ви го споменавам, че и пътя за „Хайдушки поляни“ също е изпроектиран и
също е даден. Включая и още доста пътища. Всички са изпроектирани. За над 15 милиона
има проекти, които са дадени за търсене на средства. Защото си го говорихме това, виждам
г-жа Бояджиева, също.
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Благодаря ви, г-жо Цекова!
МАРИАНА ЦЕКОВА: Зададе го няколко пъти този въпрос и ви давам отговори. Ако
искате, ще ви покажа. Ще ви изпратим всички писма, които сме дали на Областна
администрация. Г-н Областиня управител е разговарял с министъра на регионалното
развитие и е занесъл всички писма на всички общини, включая с всички проекти, които
имаме.
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Благодаря ви, г-жо Цекова! Г-н Митов.
ТОДОР МИТОВ: Уважаема г-жо председател, г-жо Аръчкова, уважаема заместник-кмет
г-жа инж. Мариана Цекова, уважаеми колеги, медии, гости, които гледат в момента
нашето излъчване! Да благодаря, че ми давате думата. Първо искам да се извиня, че ще
направя едно предложение към бюджета след като са минали комисиите и общественото
обсъждане, но имаше технически и финансови уточнения, които до последно трябваше да
се изчистят. Също така искам да благодаря на Общинска администрация за общественото
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обсъждане, което проведоха и за труда, който са положили върху бюджета. Наистина
обсъждането се получи много продуктивно, казаха се много неща и половината от тези
неща, ако се осъществят, ще бъде повече от прекрасно. Също така благодаря на г-н Стоян
Иванов, който като председател на Комисията по финанси и бюджет обобщи така много
добре и да го подкрепя в това, което каза. И сега по същество. Както знаете, аз живея на
ул. „Рада Казалиева“ №1, в непосредствена близост до читалище „Балкански просветител“
и искам да ви предложа детската площадка на читалище „Балкански просветител“ да бъде
частично рехабилитирана и да бъдат поставени детски съоръжения, които да отговарят на
всички изисквания за безопасност. Тъй като в момента площадката е в изключително лошо
състояние. Може би четири-пет години, докато моите деца пораснат, аз съм ги пазил да не
си ударят главата на някой стърчащ прът. В момента люлките са с изронени фундаменти
и цялата люлка се клати докато се люля детето. Няма повече да обяснявам. Може би
хората, които са посещавали, са видели за какво става въпрос. Така че искам да предложа
на стойност 10 хиляди лева да бъде заложено частична рехабилитация и поставяне на нови
детски съоръжения на детска площадка, прилежаща към читалище „Балкански
просветител“. Да не се правят кой знае какви промени по бюджета, предлагам в
Приложение № 4, разходи към общински дейности и функции, точка № 6, други дейности
по жилищно строителство, благоустройство и регионално развитие. Там има заложени 300
хиляди лева. Ако може, те да се намалят на 290 хиляди и да бъде реализирано това нещо.
Май месец, когато навън е топло и децата имат възможност да излезнат, да го направят.
Да оставят телефоните и компютрите вкъщи. След тази епидемиологична обстановка,
която вече отшумява, да се надяваме, децата да намерят едно наистина прекрасно място,
на което да прекарват времето си. Заложени са детски съоръжения за деца до 3-4 годишна
възраст. Тъй като се заложат съоръжения за по-големи деца, там се получават вандалски
истории. Благодаря за това, че ми дадохте думата. Надявам се, че може да се обединим
върху това предложение и да реализираме този проект. Благодаря!
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Благодаря, г-н Митов! Г-н Френкев, г-н Начев, г-н Журналов, г-н
Топов, г-жа Бояджиева. Почваме ги подред. Г-н Френкев.
ИВАН ФРЕНКЕВ: Значи преди мен е г-н Начев.
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Г-н Начев, имате думата. Извинявайте, за което.
КОСТА НАЧЕВ: Здравейте, колеги! Уважаеми дами и господа! Искам да ви запозная
отново малко с история за училището в Устово. Първото килийно училище – 1838 година
и се навършват 184 години от създаването му. След това е направена една величествена за
времето си сграда, построена с доброволни дарения и се явява и първата в Средните
Родопи като класно училище, което навършва 160 години, които бяха отбелязани на 25
март в претъпканата зала. Тези, които са били, го видяхте. В продължение на 40 години
старото училище, което е било трикласно тогава, е използвано от „Ученическо и столово
хранене“ към Общината без нито един лев наем и каквото и да е било. След време в
следствие на не добро стопанисване, то почти се разруши и беше съборено. Сега има
проект за възстановяване на старото училище до църквата „Свети Никола“ и ви моля
отново, ако може да помогнем с 10 хиляди, които трябваше миналата година да бъдат
отпуснати. Сега цените са се покачили и не знам какво ще се случи, но това, което ще
инжектираме, ще помогне за това възстановяване. Предлагам това да се случи от
Културния календар на Общината, пропорционално от всички разходи. Второто ми
предложение е за защита, почистване и консервиране на комплекс на „Алеята на
възраждането“ и мемориалния комплекс. Разбира се, след мнение от специалисти как да
бъде извършено. Също в рамките на 10 хиляди лева. Имах предложение за 50 хиляди лева
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за всички паметници, но явно на този етап не може да отговорим на това искане. Така че
10 хиляди за мемориалния комплекс или „Алеята на възрожденците“, тъй като те ще
загинат безвъзвратно, а това е един творчески труд на скулптори, художници и така
нататък. Всички заставаме там на 3 март, колкото и да е спорна тази дата и я отбелязваме,
но ако видите какво е отзад… Пращал съм ви снимки на всички, смятам, че сте ги видели
– не е добре, отношението ни към паметниците и отношението към самите нас като живи
хора. Благодаря ви! Това е, което имам. От Спортния календар, извинявам се, предлагам
да се вземат тези пари, пропорционално от всички раздели. Благодаря ви за вниманието!
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Благодаря ви, г-н Начев! Г-н Френкев, имате думата.
ИВАН ФРЕНКЕВ: Благодаря, г-жо Аръчкова! Аз да започна така, че за първи път с г-н
Стоян Иванов сме на едно мнение. Бюджетът може би е най-реалистичен от всичките
предишни. Просто защото онези 10 милиона, които се надуваха, ги нямаме и се радвам, че
като член на управлението признавате този факт. Също така трябва да се съглася с найголямото перо – да, таксата смет и парите, които харчим за сметопочистване и
сметоизвозване и така нататък. Тук е въпросът отново да се запитаме дали при положение,
че плащаме толкова много пари, ние получаваме качествено услугата. Защото това е
въпроса. Ако общината беше почистена, и тук между другото отварям една скоба, не е
въпросът Общината да купува допълнителни машини, защото ако трябваше Общината да
купува допълнителни машини, миналата година или по-миналата ние трябваше да си
направим нашата хубава фирма за комунални услуги. И тогава да си купим машините, и
тогава да си чистим града. Само това като скоба. По отношение на бюджета искам да
направя няколко така коментара, ако позволите. Първият е, така гледайки съпоставката
2021-2022, така едни много мрачни мисли ме налегнаха, когато погледнах частта за
общинските такси за откупуване на гробни места. Че ние всъщност имаме близо 100 %
увеличение като очакване за изкупуване на гробните места, което е много тъжно. От 25
хиляди на 45 хиляди. Мисля, че всеки от нас може да се замисли защо това се случва и
защо имаме такива очаквания да пълним бюджета точно от това. Второто, имам въпрос.
Отново в същата точка по общинските такси има завишаване на очакванията от приходи
от други общински такси от 140 000 на 335 445 лева. Тъй като сумата е много така
пунктуална и екзактна, бих искал да получа малко повече информация какво очакваме тук
и защо точно толкова до левчето, а не както в предишните суми + или - няколко хиляди?
Какво да очакваме там? От къде идва това завишаване близо 150 %? Отново, гледайки
списъка на постъпленията от продажби на имоти и виждам отново стоматологичната
поликлиника. Ние коментирахме по време на Комисията по бюджет и финанси, както беше
и коментирано по време на общественото обсъждане, че има такова обществено
напрежение относно предложението за тази сграда. Стана ясно, че тези 500 хиляди, които
са заложени, са за продажба на някаква част, а не конкретно тази част, където се намират
стоматологичните кабинети. Получихме така по имейл информация, че няма желаещи към
момента от стоматолозите да закупят стоматологични кабинети, което се предполага, че
реално тази част няма да бъде и предлагана за продажба, надявам се. Това е единият
въпрос. Вторият въпрос е, тъй като тук в този списък, който коментирахме няма конкретен
етаж, конкретна част от сградата, която се планира да се продаде за 500 хиляди. Реално
може ли да посочите коя част точно планирате да се продаде? Примерно това, което е
химическото чистене или пък там, където е печатницата? Ако може, като ги гласуваме
тези неща, да кажем тези неща се продават, тези неща не се продават и реално
стоматолозите да бъдат малко по-спокойни. Защото и другият ми въпрос е, ако се продаде
някаква част от сградата, дали ще се промени статута на сградата? И всъщност
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стоматолозите да загубят възможността да практикуват там. Отново да коментирам
възможността за увеличаване на наема, за да може да се самоиздържа сградата, за общите
части. Да, това са моите въпроси и очаквам отговор. Благодаря!
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Благодаря ви, г-н Френкев! Има думата г-н Топов и г-н Журналов.
ВИОЛЕТА БОЯДЖИЕВА: Мисля, че аз имах преди това думата, ама нищо. Ще изчакам.
МИЛЕН ЖУРНАЛОВ: Както кажете, колеги! Няма проблем.
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Няма никакъв проблем. Хайде, кавалерското чувство да проиграе
малко в мъжете. Г-жа Виолета Бояджиева.
ФИЛИП ТОПОВ: Отстъпвам мястото си на колежката Бояджиева. Тя е най-големият
специалист присъстващ в Общински съвет по тези въпроси. А пък след нея ще бъда
прекалено кратък. Заповядайте, г-жо Бояджиева!
ВИОЛЕТА БОЯДЖИЕВА: Благодаря много! Нямам претенции да съм най-големият
специалист, но ще изкажа малко противоположно мнение на това, което се каза до сега.
За мен представения бюджет е така меко казано ленив, а по-грубо казано – смачкан. Не
виждам абсолютно никакви приоритети в този бюджет. Да, като числа, все по-близко до
реалността, все по-близко. Макар, че някои от числата мен определено ме притесняват. И
директно отивам на тях. От предвидените за нарастване местни данъци, говорим за 1
милион нарастване, до 5 875 000, при положение, че към ноември месец изпълнението е
някъде около 4 824 000. Данък върху недвижим имот. Говорим за нарастване от над
300 000, а данък превозни средства – 400 000. При положение, че имаме едно относително
постоянно, дай-боже да е постоянно население, да не говоря намаляващо, и един
сравнително постоянен жилищен фонд, аз не знам от къде ще дойдат тези суми в повече,
които са предвидени към изпълнението. Увеличен е размера на собствените приходи. И е
даден като 1 745 000, при положение, че изпълнението към ноември отново е 1 317 000.
Значи тези приходи също са под съмнение за мен. Значителен ръст имаме в приходите от
глоби и санкции – до 710 000, при изпълнение 376 527. Тук може би визирате евентуалните
приходи от така конституирането на платените паркинги. Това предполагам, но тази
цифра – 710 000 е доста висока. Както и наказателните лихви, които изведнъж от 360 000
скачат на 660 000. До колко е реалистично това, за мен буди сериозно съмнение. Имаме
голямо приземяване по отношение на продажбите на сгради и земи. Действително
заложените числа са намалени и редуцирани сериозно, въпреки че към ноември месец
специално за сградите са били продадени и тук са реализирани продажби на стойност
71 366. Още по-ниско. А стоматологията, както казаха и колегите, там са нещата под
въпрос. За годината имаме увеличаване на общата, на изравнителната субсидия. Това е
видно. За кредитите, които са, за заемите по-точно, безлихвените от републиканския
бюджет, в размер на 3 милиона, не виждам погасителен план, който би следвало да
представи Общината, за това как по месеци ще стане това погасяване. Защото ние сме
длъжни в рамките на година да го погасим. В разходната част ми прави впечатление
разхода за детските градини. Значи първоначално този разход беше 300 000, в последствие
видях, че сте го коригирали на 490 000. Но ако вземем стандарта държавния – 650 лева на
дете, както аз разбирам и който ще бъде компенсиран, таксите ще бъдат компенсирани от
държавата, за това че ще бъдат безплатни детските градини, сумата от този стандарт,
заедно с тези 490 000, имам дълбоки съмнения, че ще ви дадат възможност да плащате на
детските градини ел. енергията и високите цени на хранителни продукти. А не виждам
абсолютно никакви резерви в този бюджет. За сметка на това разходите за чистота
продължават да са огромен дял във всички разходи на Общината. Същевременно праха,
мръсотията, колегите коментираха достатъчно, няма какво да коментирам, защото всеки
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ден се срещаме с хора на улицата и виждаме тяхното недоволство. Това, което искам да
кажа е, че в крайна сметка ръководството имаше комфорта 10 години, в които можеше да
направи доста неща. Можеше да направи едно общинско предприятие, най-малко, за
почистване и да приключи с тези милиони, които ги хвърляме просто на вятъра и не
получаваме никаква услуга. Можеше да привлича инвеститори. Защото всички виждаме,
че само с туризъм, колкото и голяма мантра да е туризма и развитието на туризма, ние
висок стандарт в тази община не може да постигнем. Ние трябва да привличаме
инвеститори. В целия този период аз не видях някакви усилия за това. И за мен бюджетът,
който виждаме в момента, е така да се каже една еманация на всичките пропуснати
възможности. Изкарали сме един цикъл 10-годишен, в който не сме направили всичко
това, което трябваше и можеше да направим и сега в условията вече на други
обстоятелства, на хиляди оправдания с кризи, с военни действия и така нататък, сме в
състояние на свободно падане, за мен. Ако бяхме едно търговско дружество, щяхме да сме
пред фалит. Само това мога да ви кажа. Грам резерви не виждам в този бюджет и всеки
ще ми каже „ама няма пари“. Да, няма пари, защото всички действия, които биха довели
до това да имаме сега някакви средства и да бъдем на друго ниво, те са пропилени
безвъзвратно. 10 години никой не ги е извършил. Бях направила едно предложение на
предишните сесии във връзка с план за действие при събиране на просрочени вземания.
Такъв план не виждам. Някой може да каже – да, в момента нямаме просрочени. Дори и
да нямаме, ние трябва да имаме алгоритъм, по който действаме, когато това се случи. И
това е за нас основно перо, за да може да си събираме своевременно всички вземания. Ние
с лека ръка отписахме милион и половина. Милион и половина, на които са оставени да
изтече срока на давност. И сега стигаме до един бюджет, който е просто един бюджет на
оцеляване, нищо повече. Няма да подкрепя такъв бюджет аз. Това е.
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Благодаря, г-жо Бояджиева. Г-н Журналов, имате думата. Г-н
Иванов, имате реплика? Само микрофона, г-н Иванов.
СТОЯН ИВАНОВ: Реплика. И се хващам за последните думи „свободно падане“. Аз
мисля, че има свободно вдигане.
ВИОЛЕТА БОЯДЖИЕВА: На кое?
СТОЯН ИВАНОВ: Нито един показател, нито един показател няма назад бе, г-жо
Бояджиева!
ВИОЛЕТА БОЯДЖИЕВА: Събираемостта е 70 %.
СТОЯН ИВАНОВ: Добре, че тази справка е пред мен тука от 2011 година, когато г-жо
Бояджиева беше председател на Бюджетната комисия. Значи 2011 година имаме 3 889 000
просрочени задължения. Сега са 93 000 лева. 33 пъти по-малко. Ангажиментите за разходи
са били 84 466 000. Сега са 41 000 000 лв. Няма нито един показател, който да е назад. И
веднага искам да ви коригирам. Значи данък сгради е 1 676 000. Кога е бил? Кога е събран
такъв данък? Искам да ми кажете. Данък превозни средства е 2 065 000 за 2021 година.
Кога е бил събран такова количество данък? Данък придобиване е 1 340 000. Това означава
близо 50 милиона лева нотариални сделки. Кога е бил изпълняван такъв данък? Глоби,
санкции – вие казахте 700 000. Ами 460 000 са събрани тази година. Ами недоборите?
Недоборите дават тази опция да бъде изпълнен този приход от глоби и санкции.
ВИОЛЕТА БОЯДЖИЕВА: Двойно? Да стане почти двойно?
СТОЯН ИВАНОВ: Ами от 460 на 710. Да, точно така. Абсолютно обективно е.
ВИОЛЕТА БОЯДЖИЕВА: Добре. Дано да сте прав. Аз не вярвам в това.
СТОЯН ИВАНОВ: Такси битови отпадъци са събрани 4 500 000. То няма показател, който
да е назад.
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ВИОЛЕТА БОЯДЖИЕВА: Нека не забравяме, че част от данъците и таксите бяха
повишени. Нека не забравяме и това.
СТОЯН ИВАНОВ: Значи аз ви казах преди малко, че няма нито един данък, който да е
повишен през 2022 година, нито ставките.
ВИОЛЕТА БОЯДЖИЕВА: Не говорим за 2022-ра. Говорим за изтеклите години назад.
Говорим за това, че за 10 години…
СТОЯН ИВАНОВ: 11-та година не са променяни данъците.
ВИОЛЕТА БОЯДЖИЕВА: Говорим за това, че 10 години би трябвало да се стопят
просрочените задължения. Иначе значи нищо не се прави. Това са естествени процеси, за
които говорите.
СТОЯН ИВАНОВ: От 3 900 000 да станат 90 000, ясно е, че са стопени.
ВИОЛЕТА БОЯДЖИЕВА: Ама това са абсолютно естествени процеси, което говорите.
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Нека не превръщаме в диалог. Г-н Иванов, кажете си репликата
към г-жа Бояджиева. След това г-жа Бояджиева.
СТОЯН ИВАНОВ: Не г-н Иванов, а г-жа Бояджиева, тя репликира. Идеята ми е, че няма
свободно падане. Има свободно вдигане. Значи който иска цифри да ме обори, няма как
да ме обори. Защото цифрите са точно обратното. Мога да ви цитирам там от вашето
управление цифри, тука е пълно пред мен с таблици, така че няма смисъл да спорим.
Имаме свободно вдигане. Сега една част, причина е голяма част и инфлационните процеси
и те също ще си дадат своето отражение и ще постигнем тоз бюджет. Това е повече от
ясно. И продажбите ще постигнем, и колите ще постигнем, и данък сгради ще постигнем.
Това е моята реплика. Завърших.
ВИОЛЕТА БОЯДЖИЕВА: Да, две думи само. Дори и да постигнете този бюджет, което
ви пожелавам, аз изразих съмнение по отношение тези числа, ще говорим на края на
годината. Дори и да го постигнете, това нещо не значи. Опитвам се да ви обясня, че това
е бюджет на оцеляване. Той не е бюджет на развитие. Така и ние с вас, нашето поколение,
ще си изкараме живота в мръсните улици, ще си изкараме живота в свиващо се население
и във влошена инфраструктура. В град, който запада. Това се опитвам да ви кажа. Това не
развива града. Този бюджет не го развива. Това е.
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Благодаря ви, г-жо Бояджиева.
МИЛЕН ЖУРНАЛОВ: Г-н Топов, моля ви, започвайте!
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Благодаря ви, г-жо Бояджиева! Благодаря на г-н Стоян Иванов.
Г-н Журналов, имате думата.
МИЛЕН ЖУРНАЛОВ: Моля г-н Топов да вземе думата, след това ще взема аз.
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Извинявам се, г-н Топов! Имате думата.
ФИЛИП ТОПОВ: Така. Уважаема г-жо председател! Аз ще започна отзад напред и не
напразно отстъпих възможността г-жа Бояджиева да се изкаже. Една голяма част от моите
намерения да взема отношение по анализа на този бюджет, тя ги спомена. Те фактически
се повтарят вече 12 години едни и същи неща. Ще спра вашето внимание защо аз няма да
подкрепя този бюджет. Първо, в момента много розово се гледа от някои колеги върху
възможностите този бюджет да бъде реализиран, да бъде постигнат и прочие. Голям
резерв имам по отношение на показателите по чл. 45, ал. 1 от Закона за публичните
финанси. Дали тези показатели са спазени и до какъв етап реално е Община Смолян като
развитие. Да ви върна малко назад във времето, че Община Смолян години наред беше в
оздравителна програма. Дадена ни беше възможност да планираме и да оздравим
общината. Това беше пропуснато, както каза и г-жа Бояджиева. Ще спра вашето внимание
на нещо много важно, което е изключително важно, според мен. Защото съгласно чл. 84,
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ал. 1 и 6 от Закона за публичните финанси, законодателят е казал, че публичните
обсъждания на бюджетите са задължителни. Многократно сме говорили до каква степен
това управление е прозрачно, ефективно и се дава възможност на хората да вземат
наистина пряко участие, да получат актуална информация и да вземат разисквания по
конкретни параметри. Лично за мен е необяснимо защо публичното обсъждане беше
проведено на 21 март присъствено в залата, а сега го правим онлайн? Отговорът лично за
мен е следния. За да не могат на днешното заседание, ако беше открито, гражданите да
бъдат в зала, да слушат какви неща предлагаме, какво е обещавано и какво не е изпълнено,
да правят конкретни предложения и така нататък, и така нататък. Лично това е моето
неприятно усещане. Отново сме в една закрита процедура, на онлайн излъчване. Който се
сетил – сетил. Виждате, че нито един гражданин в момента не може да вземе отношение.
Парадокс е. Значи допуснахте публичното обсъждане да бъде присъствено, сега тука сте
ни сложили пред лаптопите и да се опитваме да предлагаме конкретни неща. Отговорът
защо не съм дошъл на 21-ви на публичното обсъждане, аз лично като общински съветник
мисля тук да се изказвам и да вземам отношение. По отношение на самата обява и като
процедура за подготовка на един бюджет, за провеждане на императивно заложените
изисквания, обръщам внимание, че обявата на Община Смолян за публичното обсъждане
е поместена на 10 март, същото е проведено на 21 март. Някой ако смята, че за 10 дена
всички хора от Общината са разбрали за това публично обсъждане и са реагирали, е под
въпрос. Прочетох внимателно протокола, който са изготвили комисията за публичното
обсъждане и там виждам наистина доста наши граждани, които са се изказали и са
направили конкретни предложения. Аз в момента моля администрацията от тяхно име, те
са над 10-ина човека, и тези, които пряко са присъствали и тези, които са участвали онлайн
и са направили по електронната поща предложения, да им отговорите защо на техните
предложения вие не сте реагирали адекватно и не сте ги включили в проекта за бюджет.
Това е много важно. Тези хора утре, ако не им от говорите защо сте ги неглижирали,
следващият път няма да дойдат на тези публични обсъждания. Това е много важен въпрос,
да ви кажа. По отношение на другите неща, които са очаквани приходи и разходи и така
нататък, дано да се случат, както казва и г-жа Бояджиева. Лично аз съм скептично
настроен. Един бюджет, това наистина е еманацията на формата на управление. Това е
дето се казва настолната книга на една община как ще развива, как ще надраства и как ще
накара една община наистина не на въздигане или падане, както коментират колегите, а
наистина да се вижда една перспектива в близък план, в по-широк план и така нататък.
Ако вие бяхте направили, уважаеми представители на администрацията, подготвили този
бюджет, бяхте направили един път по-подробен анализ как се движат очакванията на
общината от предишните години като проект за бюджет, как тези очаквани приходи,
конкретно от местните дейности са били изпълнявани и на колко процента не са
изпълнявани и сега залагаме отново, може би щеше да бъде по-обективно това ваше
предложение. Липсва такъв анализ. Липсва такъв анализ и докато наистина
администрацията не седне да анализира какво беше по-миналата година, какво е тази
година, за да може наистина да се излиза от това положение, пак ще е същия бюджет. В
интерес на истината, когато го отчитаме изпълнението на този бюджет, ще видим, че това,
което е заложено, едва ли ще бъде изпълнено. В тази връзка аз искам да кажа, че няма да
подкрепя този бюджет. И кратка вметка. Харесах изказването на колегата Иванов. По
принцип аз не коментирам изказване на колеги, но хареса ми това, което той констатира и
което констатираме ежедневно и ежеминутно гражданите на община Смолян – тези
прахоляци, тези замърсявания и прочие, и прочие. Апропо. Един въпрос. Защо тогава
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председателят на Комисията по финанси е готов да подкрепи този бюджет в частта му,
където в местните дейности като очакване и като по-скоро общински такси, са предвидени
5 464 200 лева? Това са такси за битови отпадъци. И с този огромен ресурс толкова много
прахоляци, г-н Иванов. В тази връзка колеги, това е моето изказване. Ще се въздържа
категорично по отношение на този бюджет.
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Благодаря ви, г-н Топов!
ФИЛИП ТОПОВ: Още нещичко, извинявайте! Още нещичко. Просто гледам г-жа
Бояджиева. Г-жо Бояджиева, позволявам си да отговоря относно събираемостта, която вие
предлагахте, която и аз многократно предлагах. Казвате какво ще се случи? Ако тази
инертност продължи в Общинската администрация, събираемостта ще бъде на критично
ниво и ще чака давностния срок. Както се случи и миналия път. Благодаря, г-н Журналов!
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Благодаря, г-н Топов! Г-н Журналов, имате… Г-н Стоян Иванов,
реплика ли?
СТОЯН ИВАНОВ: Да, г-жо председател. Защото г-н Топов ме спомена персонално. Аз
съм убеден, че г-н Мелемов тази година ще направи всичко възможно улиците да са
изчистени от прахоляци и всичко да свети. И този проблем ще остане в историята. Убеден
съм, че ще направи всичко възможно. Така, както заяви и г-жа Цекова на Комисията по
бюджет и финанси. Убеден съм, че този проблем ще бъде решен. Затова ще подкрепя
бюджета и така.
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Благодаря, г-н Иванов! Г-н Журналов, имате думата.
МИЛЕН ЖУРНАЛОВ: Уважаема г-жо председател, уважаема г-жо зам.-кмет, уважаеми
колеги! Аз няма да правя анализ на бюджета. Колегите достатъчно дълго говориха по тази
тема. Но искам само да кажа, че бюджета трябва да кореспондира с нуждите на
населението на общината ни. Наблюдава се, че това вече започва да се случа, тъй като
виждаме заложени ремонти и реновиране на пътища. Виждам заложени ремонти на
водопреносни мрежи и това е добре. Смятам, че ние трябва да бъдем последователни в
нашите действия и както казах, да кореспондират с нуждите на хората, съответно с
бюджета на самата община. Ето защо още във връзка с моето първо изказване за
Програмата за туризма и реновирането на пътищата, които обслужват туристическия
сектор, смятам, че ще бъде коректно от моя страна да спомена и г-н Симов, който виждам,
че вече не е на линия, тъй като коментирахме темата и с него. Искам да направя няколко
конкретни предложения. Първото ми предложение, в Приложение № 20 Г, или това са
местни дейности, тъй като от комисиите и от думите на г-жа Цекова разбираме, че
средствата идват с проектите, ето защо искам от точка 6, местни дейности, от 20 Г
Приложение, точка 6, перо „Оперативни програми – съфинансиране“, искам от тези
средства да бъдат отделени 80 000 лв. за проектиране на пътя, който е пряко свързан с
туристическата дейност. Това е пътя Черешова река – Киселчово, който има нужда от
проектиране.
МАРИАНА ЦЕКОВА: Няма да ни стигнат тези пари за проектиране.
МИЛЕН ЖУРНАЛОВ: Тогава да бъдат отпуснати повече пари от това перо. И също така
това е във връзка с туризма. И тъй като говорим за нуждите на хората, от 6 години ние се
опитваме да направим нещо за Кутела, където знаем, че има страшно много приемни
семейства и хората страдат зимата от това. Пътят, който е между двете махали и е в ужасно
състояние, и е само километър и 200 метра, виждам, че и г-н Симов е на линия, за този път
също искаме да бъдат отделени пари от същото перо за проектиране. Ако няма да стигнат
общо 80 хиляди за двата пътя, нека да бъдат 100 хиляди. Но това да бъде отразено в
бюджета. За проектиране на тези два пътя. Мисля, че стана ясно. Благодаря ви! Друго
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предложение, което искам да направя. Ние от групата на Движението за права и свободи
имахме така едно много добро предложение, което не мога да го видя в Културния
календар. Имахме го в миналите предложения за бюджета. Предлагам от перото за
непредвидени разходи в Културния календар да бъдат отделени средства за тези важни
празници като Великден и двата Байряма – Рамазан Байрям и Курбан Байрям. И моето
конкретно предложение е да бъдат отделени за всеки един празник по 1 500 лева, които
могат да бъдат обслужени от перо непредвидени. Благодаря! Искам да благодаря на г-жа
Цекова като зам.-кмет, която на Комисията пое ангажимент да бъде оправен пътя за
Станевска, да бъде изкърпен. И на последно място искам още един път да заостря
проблема, в кв. Влахово. Аз предполагам, че колегите ще заострят проблема и в други
квартали на община Смолян, във връзка с пътищата, които бяха засегнати от водния цикъл.
Който воден цикъл не знаем изобщо дали ще продължи и дали ще бъдат оправени. И
конкретно улица „Мургавец“, улица „Цар Калоян“, улица „Цар Симеон“, улица „Арда“.
Реално тези пътища са нарушени още от 2 години. И хората имат изключителни
затруднения по тях. На ул. „Арда“ има детска площадка, която вече две години родителите
с малки деца не могат да използват поради голямата запрашеност. Когато завали – кал и
така нататък. Благодаря ви, колеги! Това са моите предложения. Смятам, че Общинската
администрация е значително сериозна и смятам, че те ще бъдат изпълнени. Благодаря ви!
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Благодаря, г-н Журналов! Колеги, други желаещи? Не виждам.
Който е съгласен да прекратим разискванията, моля да гласува. „Против“? „Въздържали
се“?
ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 24, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0.
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: С 24 „за”, без „против” и „въздържали се”, прекратихме
разискванията. Колеги, преминаваме към гласуване на така направените предложения.
Първо по становищата. На г-н Начев предложенията. 10 хиляди от Спортен календар, 10
хиляди от Културен календар. Предлагам да ги гласуваме заедно тези предложения.
МАРИАНА ЦЕКОВА: Аз го приемам.
МАРИАНА ЦЕКОВА: Благодаря ви!
МАРИАНА ЦЕКОВА: Моля!
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Друго предложение, което имаме отправено, това е г-н Стефан
Бадев за детска млечна кухня. 23-25000 лв., г-н Бадев, защото аз записах 23 000, да бъдат
премахнати, че ще се съберат като такси и детска кухня да стане безплатна за децата на
града. Това е таксата, която се събира.
СТЕФАН БАДЕВ: Точно така.
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: И която е заложена в бюджета като 23 хиляди, че ще се съберат от
такси.
СТЕФАН БАДЕВ: 23 хиляди и нещо, да. 23 хиляди точно.
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Благодаря ви, г-н Бадев! Колеги, подлагам на гласуване на г-н
Бадев предложението. Който е „за”, моля да гласува. „Против”? „Въздържали се”?
ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 23, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0.
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: 23-ма „за”, без „против” и „въздържали се”, приема се
предложението на г-н Бадев таксата, която е предвидена в бюджета – 23 хиляди лева, да
бъде прихваната от средствата, предвидени за приход от такси детски градини. Другото
предложение на г-н Бадев е за съфинансирането. За улица в Белев дол.
ВИОЛЕТА БОЯДЖИЕВА: Момент.
СТЕФАН БАДЕВ: Ние го изяснихме.
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ВИОЛЕТА БОЯДЖИЕВА: Извинявам се, че се намесвам. Тук нещо не ми стана ясно. Как
ще стане от приходите, след като приходите няма да ги имаме след 1 април?
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Точно затова няма да ги имаме, но в бюджета са заложени, г-жо
Бояджиева, че ще има 330 хиляди приходи.
ВИОЛЕТА БОЯДЖИЕВА: Да, и те са правилно заложени.
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Сега фактически от тези 330 хиляди, които са заложени, ще се
приспаднат 23 хиляди за детска млечна кухня. И детска млечна кухня няма да има, че ще
събере средства. А това, което е събрано, ще бъде от януари до март като такса. По същият
начин е и за детските градини. Другото предложение на г-н Митов за детска площадка –
частично рехабилитиране в Райково. Г-жо Цекова, приемате ли предложението или да го
подлагам на гласуване?
МАРИАНА ЦЕКОВА: Приемам го, какво да правя.
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Не, кажете. Ако не, го подлагам на гласуване.
МАРИАНА ЦЕКОВА: Ама не за рехабилитация, това е за изграждане. Това не е
рехабилитация. Това си е за ремонт, а не рехабилитация.
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Г-н Митов, г-жа Цекова казва, че рехабилитация, ремонт на тази
площадка не е, а цялостно и на ново да се поднови.
МАРИАНА ЦЕКОВА: Тя си е за изграждане.
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: И с тези 10 хиляди лева няма да може да се изгради цялата
площадка.
МАРИАНА ЦЕКОВА: Ще успеем. Колкото може за 10-те хиляди, ще направим.
ТОДОР МИТОВ: Аз съм съгласен. Ако смятате, че трябва да се заложат повече пари, да
се заложат повече пари и името да се формулира както смятате.
ФИЛИП ТОПОВ: Ами и дарения могат да се направят.
ТОДОР МИТОВ: Аз съм сигурен, че могат да се направят много неща. Ще се спазят
всички изисквания за безопасност. Една детска площадка, на която не стърчат бетоните и
може всеки един ден едно дете да си разбие главата е по-добре от всичко друго. Така че аз
съм съгласен с г-жа Цекова да се запише както трябва.
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Благодаря, г-н Митов! Г-жа Цекова приема вашето предложение.
От средствата в бюджета да бъдат предвидени 10 хиляди лева за частично рехабилитиране
и изграждане на площадката в Райково. Другото предложение, което е направено, е
направено от г-н Журналов. 100 хиляди лева да бъдат взети и да бъдат изготвени два
проекта. Единият проект е за проектиране на Черешова ряка – Киселчово, а другият проект
е за Надарци. Общо 100 хиляди лева за изготвяне на проекти. Така ли, г-н Журналов?
МИЛЕН ЖУРНАЛОВ: Не, не. Г-жо Аръчкова, момент.
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Да, слушам ви.
МИЛЕН ЖУРНАЛОВ: Едното предложение е за изготвяне на проект за Черешова ряка –
Киселчово, а другото е за изготвяне на проект за пътя между двете махали в село Кутела.
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Между махалите в село Кутела.
МИЛЕН ЖУРНАЛОВ: Да. Който е 1 200 метра. Благодаря!
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Добре, благодаря! Г-жо Цекова, подлагам на гласуване
проектиране на пътя Черешова ряка – Киселчово.
МАРИАНА ЦЕКОВА: От Черешова ряка до Киселчово.
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Проектиране 100 хиляди, което да е от съфинансирането на
проектите. Който е „за”, моля да гласува. „Против”?, „Въздържали се”?
ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 25, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0.
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ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: С 25 „за”, без „против” и „въздържали се”, се прие предложението
100 хиляди за проектиране на пътя Черешова ряка – Киселчово.
МАРИАНА ЦЕКОВА: И Кутела е вътре.
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: И Кутела ли е вътре? Г-н Журналов, в 100-те хиляди лева влиза и
проектирането и за Кутела, и за Черешова ряка – Киселчово?
МИЛЕН ЖУРНАЛОВ: Точно така, г-жо Аръчкова. Точно така.
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Добре, благодаря! Колеги, предлагам наново да го прегласуваме,
за да няма недоразумения. Между двете махали в Кутела плюс проектиране на Черешова
ряка – Киселчово. Който е „за”, моля да гласува. „Против”? „Въздържали се”?
ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 25, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0.
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: С 25 „за”, без „против” и „въздържали се”, приехме и това
предложение на г-н Журналов. Колеги, други предложения? Не виждам
ДИМИТЪР АНГЕЛОВ: Значи аз имам едно предложение.
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Да. Да се запише, че тези пари – 500 000 лева, които са за
стоматологичната поликлиника, няма да са от стоматологичните кабинети, а от други
продажби. От продажбите на другите помещения.
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Г-н Ангелов, приключили сме с дебата и няма как да бъде
формулирано като предложение. В крайна сметка…
ДИМИТЪР АНГЕЛОВ: Аз не го направих това предложение, защото това предложение го
направи Френкев.
МАРИАНА ЦЕКОВА: Може ли само нещо да добавя? Г-н Ангелов, г-н Френкев, всички
дами и господа общински съветници! Когато вкарваме нещо за продажба след Годишната
програма, вие казвате да или не. Това е безумие. Значи ние вече сме наясно. Няма да
вкараме нищо за продажба от стоматологичните кабинети. Направо не мога да повярвам!
Затова ви казвам. Разбрахме се, няма да продаваме. Приключихме. Дори да внесем, вие
няма да гласувате. Вие без да утвърдите оценката, няма как да се случи. Нали така?
ДИМИТЪР АНГЕЛОВ: Добре, съгласен съм.
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Г-н Журналов, имате още едно предложение, което е за средства
по 1 500 лева за Великден и за Байряма. От Културния календар, от резервите.
МИЛЕН ЖУРНАЛОВ: Да, г-жо Аръчкова. За Великден и за двата Байряма.
МАРИАНА ЦЕКОВА: За Великден, за Коледа и за двата Байряма, значи общо 3 000 лв.
ще отделим. Едните за християнските, другите за мюсюлманските. По 1 500 лева.
Приемам.
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Това ли е предложението ви, г-н Журналов?
МИЛЕН ЖУРНАЛОВ: Предложението ми е да се отпуснат за Великден, за Коледа и за
двата Байряма по 1 500 лева за всеки празник.
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: А, за всеки празник. Това са 6 000 лева.
МАРИАНА ЦЕКОВА: То няма да ни стигнат от там.
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Резервът ти е 7 000.
МАРИАНА ЦЕКОВА: Нали дръпнахме и за г-н Начев.
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: За г-н Начев не са от там.
МАРИАНА ЦЕКОВА: Как да не? От Културния календар са.
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: От Културния календар, но са от другите пера.
МАРИАНА ЦЕКОВА: От всички пера съм ги дръпнала, няма само от едно.
САЛИХ АРШИНСКИ: Извинявайте, г-жо Аръчкова! Да ви улесня, ако смятате за
подходящо. Това венци, цветя, има отделно перо, освен че съществува в Културния
календар, 13 500, така че спокойно от там може да ги вземете.
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ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Колеги, г-жа Цекова приема 3 000 лева, а ние искаме 6 000.
ФИЛИП ТОПОВ: Подлагай на гласуване.
МАРИАНА ЦЕКОВА: Добре де, вземайте 6 000 лева. Няма ядове. Съгласна съм. Все пак
вие решавате. Аз дали ще кажа да или не, вие ще решите.
МИЛЕН ЖУРНАЛОВ: Благодарим ви, г-жо Цекова!
ФИЛИП ТОПОВ: Чисто процедурно. На кого да бъдат отпуснати?
ВИОЛЕТА БОЯДЖИЕВА: Да, точно.
ФИЛИП ТОПОВ: Защото все пак трябва да се знае на кого.
ВИОЛЕТА БОЯДЖИЕВА: Точно така.
КОСТА НАЧЕВ: И как ще бъдат разпределени?
ФИЛИП ТОПОВ: Получателят на тези средства, колеги, трябва да бъде фиксиран тука,
при самото решение. При самият, дето се казва, проект за бюджет.
МАРИАНА ЦЕКОВА: Абсолютно. Благодаря, г-н Топов. Мога да ви кажа за миналата
година как ги направихме средствата.
ФИЛИП ТОПОВ: Ама сега бе, душа. Миналата година е минала година. Сега запишете
конкретно какво.
МАРИАНА ЦЕКОВА: Добре, г-н Топов. Благодаря ви! Както кажете, така ще направим.
Вие решавате, вие сте принципала.
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Събития и чествания са заложени в предишната година като
разходи. Събития и чествания на Църковните настоятелства и събития и чествания на
Мюсюлманско настоятелство. Така са били формулирани и миналата година.
ФИЛИП ТОПОВ: Добре. Значи колегата Журналов да го допълни.
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Но не са пряко за курбани и за такива неща, а във връзка с
празника.
МИЛЕН ЖУРНАЛОВ: Много благодаря, г-н Топов! Г-жо Аръчкова, да.
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Колеги, аз предлагам да преминем вече към гласуване на самото
решение, което ни е предложено, защото поотделно направените предложения ги
прегласувахме и бяха приети една част от Администрация.
КОСТА НАЧЕВ: Само един въпрос може ли, г-жо Аръчкова?
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Да.
КОСТА НАЧЕВ: Аз не разбрах, моите предложения няма да ги гласуваме. Те общо ли
минават?
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Те са приети от Администрацията.
МАРИАНА ЦЕКОВА: Аз ги приех.
КОСТА НАЧЕВ: А, добре.
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Това, което е прието от Администрацията, ние не го подлагаме на
гласуване. Те си поемат ангажимента да си го прехвърлят от перо в перо.
КОСТА НАЧЕВ: Благодаря ви!
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Както и от общественото обсъждане предложенията за кметство
Момчиловци, за кметство Смилян, за техните празници. Това, което е прието от Общинска
администрация, съгласно протокола, и за младежките дейности, и за екопътеките, това
нещо Общината си го е приела и тя ни го е дала в протокола, че ще бъдат нанесени
промените вътре. А сега от днешното заседание това, което не ни прие Общинска
администрация, ние си го прегласувахме и ние ще го подадем в протокола, че сме си ги
гласували нашите предложения като нови.
МАРИАНА ЦЕКОВА: Само искам да кажа, ако позволите, преди да започнете гласуване.
Г-жо Бояджиева…
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ВИОЛЕТА БОЯДЖИЕВА: Да?
МАРИАНА ЦЕКОВА: Във връзка с вашите препоръки, на 15 март сме написали писмо до
Общинска банка относно облигационния кредит и чакаме отговор от тях.
ВИОЛЕТА БОЯДЖИЕВА: Радвам се. Минаха две години от тогава почти.
МАРИАНА ЦЕКОВА: Написали сме официално писмо, с обратна разписка. Ето, пратено
е, получили са го. Очакваме. За г-н Френкев искам да кажа, че структурата е поправена на
сайта на Общината. И всичко, което имахте като забележки към сайта.
ИВАН ФРЕНКЕВ: Значи можело! Чудесно! Благодаря!
МАРИАНА ЦЕКОВА: Много сме бързи, г-н Френкев.
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Колеги, преминаваме към гласуване…
ИВАН ГАВАЗОВ: Една-две години по-късно.
ВИОЛЕТА БОЯДЖИЕВА: Да, абсолютно.
МАРИАНА ЦЕКОВА: Две, три, важното е, че сме го направили.
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Преминаваме към гласуване решението на точка 7 относно
приемане на пректобюджета, който да стане реален бюджет на Община Смолян за 2022
година. На някой, за последен път питам, някой има ли, на който да не сме подложили на
гласуване негово предложение? Не виждам някой да сме го пропуснали. Ако сме го
пропуснали, моля да бъда извинена и затова питам. Не виждам. Преминаваме към
гласуване.
Поименно гласуване на проектите за решение по т. 7 от дневния ред:
1. Ангел Безергянов
2. Божидар Шуманов
3. Валентин Кюлхански
4. Венера Аръчкова
5. Вижданка Младенова
6. Виолета Бояджиева
7. Денислав Костов
8. Димитър Ангелов
9. Димитър Кръстанов
10. Екатерина Гаджева
11. Иван Френкев
12. Иван Гавазов
13. Илия Томов
14. Коста Начев
15. Мария Семерджиева
16. Милен Журналов
17. Минчо Симов
18. Петър Мирчев
19. Петър Янев
20. Рабие Кьосева
21. Радослава Вълчанова – Кисимова
22. Салих Аршински
23. Сийка Йочева
24. Софка Иванова
25. Стефан Бадев
26. Стоян Иванов
27. Тихомир Ризов

– „за“
– „за“
– „за
– „за“
– „за“
– „въздържала се“
– „за“
– „за“
– „въздържал се“
– „за“
– „против“
– „въздържал се”
– отсъства
– „за“
– „за“
– „за“
– „за“
– „за“
– „за“
– отсъства
– „за“
– „за“
– „за“
– „за”
– „въздържал се“
– „за“
– „за“
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28. Тодор Митов
29. Филип Топов

– „за”
– „въздържал се“

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: С 21 „за“, 1„против” и 5 „въздържали се”, приехме, да ни е честит
новият проектобюджет, реален бюджет за 2022 година.
Общинският съвет след като се запозна с Докладната записка на Николай Мелемов
– кмет на община Смолян, на основание чл. 52, ал. 1, ал. 2 и чл. 21, ал. 1, т. 6, ал. 2 във
връзка с чл.27, ал. 4 и ал. 5 от Закон за местното самоуправление и местната
администрация /ЗМСМА/, чл. 94, ал. 2 и ал. 3, т. 1-9 и чл. 39 от ЗПФ, във връзка с
разпоредбите на ЗДБРБ за 2022 г., обнародван в Държавен вестник брой 18 от 04.03.2022
г., ПМС № 31/17.03.2022 г. за изпълнение на ЗДБРБ за 2022 г. и Наредбата за условията и
реда за съставяне на тригодишната прогноза за местните дейности и за съставяне,
приемане, изпълнение и отчитане на бюджет на Община Смолян
Приема бюджета на Община Смолян за 2022 година, както следва:
1. ПО ПРИХОДА в размер на 64 690 162 лв., в т.ч.
1.1.Приходи за делегирани от държавата дейности
(разпределени по функции, дейности, параграфи) съгласно Приложение № 20А
34 193 919 лв. в т.ч.:
• Обща субсидия за делегирани от държавата дейности 32 302 806 лв.
• Преходен остатък държавни дейности от 2021г.
1 891 113 лв. Приложение
№5А в това число :
I.

-

Преходен остатък
Средства от/за сметки за ЕС
Друго финансиране

2 131 735 лв.
-229 597 лв.
- 11 025 лв.
1 891 113 лв.

1.2. Приходи за местни дейности в размер на 30 496 243 лв.
(разпределени по функции, дейности, параграфи съгласно Приложение № 20Б), в т. ч.
а) Данъчни приходи в размер на 5 966 500 лв.
б) Неданъчни приходи в размер на 11 352 944 лв.
в) Трансфери за местни дейности в размер на 5 957 700 лв., в т.ч.
• Обща изравнителна субсидия 1 981 900 лв.
• Трансфер за зимно поддържане и снегопочистване 816 800 лв.
• Целева субсидия за капиталови разходи в местни дейности 3 159 000 лв.
г) Временни безлихвени заеми - 3 000 000 лв.
д) Погашения на заеми от банки и други лица в страната /ФЛАГ ЕООД/ - 24 000лв.
е) Погашения по целеви емисии на Дългосрочни държавни (общински) ценни
книжа -832 000 лв.
ж) Друго финансиране в размер на – - 869 400 лв., съгласно Приложение № 20Б
з) Преходен остатък местни дейности от 2021 г. в размер на 11 944 499 лв., съгласно
Приложение № 5Б в това число: с целеви характер –
11 944 499лв., от тях за
Капиталови разходи 11 577 438лв.
- Преходен остатък от 2021г.
12 640 276 лв.
- Събрани средства и извършени
плащания от/за сметки за средства от ЕС
-695 777 лв.
11 944 499 лв.
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2. ПО РАЗХОДА
64 690 162 лв., в т.ч.
Разходи за делегирани държавни дейности финансирани с държавни
1.1.
приходи (разпределени по функции, дейности, параграфи), съгласно Приложение № 20В
34 193 919 лв.
1.2.
Разходи за местни дейности (разпределени по функции, дейности,
параграфи), съгласно Приложение № 20Г
30 496 243 лв.
2.1 Утвърждава средносрочна цел за бюджетното салдо по бюджета на
община Смолян, изчислено на касова основа – придържане към балансирано бюджетно
салдо.
II.
Утвърждава разпределението на преходния остатък от 2021г. по съответните
функции, дейности, параграфи, съгласно Приложение № 5.
1. Утвърждава разпределението на преходния остатък от 2021г. по съответните
функции, дейности, параграфи за делегираните държавни дейности по бюджета на
общината за 2022г. съгласно Приложение № 5А.
2. Утвърждава разпределението на преходния остатък от 2021г. по съответните
функции, дейности, параграфи за местни дейности по бюджета на общината за 2022г.
съгласно Приложение № 5Б.
III.
Приема програма за капиталовите разходи през 2022 година, в размер на
3 280 000 лева, съгласно Приложение № 24. Разчет на капиталовите разходи на
второстепенните разпоредители с бюджетни кредити, съгласно Приложение № 24Б.
Разчет на капиталовите разходи от преходен остатък от 2021г., съгласно Приложение
№24А.
IV.
Одобрява разпределението на Целевата субсидия за капиталови разходи в
размер на 3 159 000 лв., определена със закона за държавния бюджет за съответната
година, същите се разпределят за делегирани от държавата дейности и/или за местни
дейности, Приложение № 24
V.
Приема разчет на капиталовите разходи , които ще се финансират по
§40-00 „Постъпления от продажба на нефинансови активи“, съгласно Приложение № 25
VI.
Утвърждава разходите за заплати през 2022 г. без звената, които прилагат
система на делегирани бюджети и определя:
• Одобрява общата численост и структура на общинска администрация в общината
.
• Разпределението на плановите разходи за заплати за 2022 г..
VII.
Приема план-графика за обслужване на просрочените задължения за 2022г.
Приложение № 2.
VIII.
Приема справка за размера на данъка върху недвижимите имоти и данъка
при възмездно придобиване на имущество за 2022 г., съгласно Приложение № 3.
IX.
Приема справка за план-сметката по чл. 66 от Закона за местните данъци и
такси за 2022 г., съгласно Приложение № 4.
X. Утвърждава :
 Членски внос за Асоциация В и К в размер на 10 000 лева;
 Членски внос за НСОРБ в размер на 11 000 лева;
 Еднократни помощи в размер на 10 000лв. Упълномощава кмета на
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общината да отпуска тези помощи в размер до 500 лв. за едно лице (за една
календарна година), а над 500 лв. помощите да се отпускат след решение на
Постоянната комисия по здравеопазване и социални дейности;
 Средства за столетници в размер на 1 500 лева;
 Стипендии за доктори в размер на 10 000 лева.;
 Средства за стипендии на обучаващи се медицински сестри – 10 000 лв.;
 Сумата в размер на 10 000 лева за финансово подпомагане на двойки с
репродуктивни проблеми /ИНВИТРО/;
 Финансов стимул за новородени 70 000лв.;
 Средства за НУФИ Широка лъка в размер на 10 000 лв;
 Клубовете на пенсионерите и инвалидите в размер на 30 000 лв.;
 Средства за спортните клубове в размер на 100 000 лв., които се
разпределят от Постоянната комисия по образование, култура, вероизповедания,
младежта и спорта в съответствие с изискванията на Наредба №12 - Наредба за
критериите, реда и условията за финансово подпомагане на спортните клубове в
община Смолян;
 Средства за ФК РОДОПА гр. Смолян – 80 000 лв.;
 За компенсиране намаленията на пътуванията в градския транспорт на
ученици в размер на 65 000 лв.;
 За спортен календар в размер на 90 000 лева;
 Средства за реновиране Алеята на възрожденците в кв. Устово – 10 000 лв.;
 За културен календар в размер на 130 000 лева;
 Средства за подпомагане реставрацията на старото училище към Църквата
„Свети Никола“, кв.Устово – 10 000 лв.;
 Програма за туризъм в размер на 120 000 лева;
 За младежки дейности в размер на 15 000лева;
 Международен младежки обмен –10 000лв.;
 Утвърждава разходите за заплати през 2022 г. по функции, дейности и
параграфи.
XI. Приема следните лимити за разходи:
• Средствата за социално-битово и културно обслужване на персонала да се
определят в размер на 3% върху планираните средства за работна заплата
на заетите по трудови правоотношения, както и работно облекло;
• За представителни разходи на общинска администрация, кметове и
кметски наместници в размер на 15 000 лв. ;
• За представителни разходи на Общински съвет в размер на 5 000 лева;
• Еднократни помощи по решение на Общински съвет в размер на 5 000 лв.
XII. Утвърждава списък на длъжностите и на лицата, имащи право на транспортни
разходи от местоживеенето до местоработата и обратно за 2022 година по Приложение
№ 26 в рамките на утвърдените бюджетни кредити, след осигуряване на приоритетните
разходи по дейността.
XIII.
Утвърждава списък на пътуващите педагогически специалисти в
институциите в системата на предучилищното и училищното образование за бюджетната
2022 г. по Приложение №27. Средствата за компенсиране на транспортните разходи се
предоставят от централният бюджет на съответния разпоредител.
XIV.
Одобрява разходите по Програма Туризъм в размер на 120 000 лв., съгласно
Приложение № 28 .
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XV.
Одобрява разходите необходими за осъществяването на Културен календар
за 2022г. в размер на 140 000 лв., съгласно Приложение № 29.
Одобрява разходите необходими за осъществяването на Спортен календар
XVI.
за 2022 г. в размер на 100 000 лв., съгласно Приложение № 30.
XVII.
Одобрява индикативен годишен разчет за сметките за средства от
Европейския съюз, съгласно Приложение № 31.
XVIII. Определя разпоредителите с бюджет от по – ниска степен (второ-степенни
разпоредители) по бюджета на Община Смолян, съгласно Приложение № 32.
XIX.
Дава правомощия на кмета на общината да актуализира общинския бюджет
във връзка с постъпилите средства от дарения, безвъзмездна помощ, договори за рекламна
дейност и други собствени приходи, като за целта се издават заповеди.
XX.
На основание чл.125, ал.1 от Закона за публичните финанси Общинския
съвет дава правомощия на Кмета да извършва компенсирани промени, както следва:
 в частта за делегираните от държавата дейности - между утвърдените
показатели за разходите; в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на
делегиран бюджет, при условие, че не се нарушават стандартите за делегираните от
държавата дейности и няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност;

 в частта за местните дейности - между утвърдените разходи в рамките на
една дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите;
В изпълнение на правомощията си по т. XX Кметът издава заповеди.
XXI. 1. Определя максимални размери както следва :
 На дълга, който не може да надвишава 15% от съотношението на
плащанията по дълга към средногодишния размер на приходите и общата изравнителна
субсидия за последните 4 години;
 На новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през
2022 г. в размер до 15% от средният размер на отчетените разходи за последните 4 години;
 Да намали поетите ангажиментите за разходи – с 5-10%, / поради
високият размер на наличните поети ангажименти, които съгласно ЗПФ са в максимален
размер до 50% от средният размер на отчетените разходи за последните 4 години/;
 Просрочените задължения от предходната година / за 2021год./, които ще
бъдат разплатени от бюджета за текущата година да са в размер до 45 383 лв - 48 на сто
от просрочените задължения;
 Просрочените вземания, които се предвижда да бъдат събрани през бюджетната
година са в размер на 124 502 лева - 50 на сто от просрочените вземания.
2. Задължава ръководителите на бюджетни звена, финансирани от общинския
бюджет да разработят конкретни мерки за изпълнение по:

максималния размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат
натрупани през годината по бюджета на общината, като наличните към края на годината
задължения за разходи не могат да надвишават 15 на сто от средногодишния размер на
отчетените разходи за последните четири години; ограничението не се прилага за
задължения за разходи, финансирани за сметка на помощи и дарения;
максималния размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат
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поети през годината, като наличните към края на годината поети ангажименти за разходи
не могат да надвишават 50 на сто от средногодишния размер на отчетените разходи за
последните четири години; ограничението не се прилага за ангажименти за разходи,
финансирани за сметка на помощи и дарения;
просрочените задължения от предходната година, които ще бъдат

разплатени от бюджета за текущата година да са в размер до 50 на сто от просрочените
задължения;
просрочените вземания, които се предвижда да бъдат събрани през

бюджетната година са в размери определени от второстепенните разпоредители;
лимита за поемане на нов общински дълг, максималния размер на

общинския дълг и на общинските гаранции към края на бюджетната година;
разчетите за разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи,

определена със Закона за държавния бюджет за съответната година, по обекти за
строителство и основен ремонт, за придобиване на материални и нематериални
дълготрайни активи и за проучвателни и проектни работи, включително за съфинансиране
и за плащания по заеми за капиталови разходи;
други показатели, включително такива, определени в закона за държавния

бюджет за съответната година;
индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз;

актуализирана бюджетна прогноза.

Контрола по изпълнението на т. XXI т.2. възлага на кмета на общината.
XXII. Утвърждава следните приоритети при разходването на бюджетните средства
през 2022г.

разходите за делегираните от държавата дейности се извършват до размера
на предоставените трансфери и се използват по предназначение, като разходите за
трудовите възнаграждения и стипендии са приоритет.

Постъпилите собствени приходи се разходват в следната поредност: за
трудови възнаграждения и осигуровки; за разходи свързани с дейности, за които се
събират такси; за неотложни разходи – горива, ел. енергия, отопление, вода, неотложни
текущи ремонти.
XXIII. Задължава ръководителите на бюджетните звена, финансирани от общински
бюджет да разработят конкретни мерки за изпълнението по приетия от Общински съвет
бюджет.
XXIV. Възлага на Кмета на Община Смолян да предприеме действия за събиране на
всички просрочени вземания и да разплати просрочени задължения през 2022 г.
XXV. Упълномощава Постоянната комисия по бюджет и финанси да одобрява
командировките в страната и чужбина на Председателя на Общинския съвет.
XXVI. Поемането на задължения и извършването на разходи да се извършват до
размера на предоставените трансфери и реализирани собствени постъпления и да се
използват по предназначение, като разходите за трудови възнаграждения, храна,
стипендии, медикаменти и горива са приоритетни.
XXVII. Дава съгласие възникналият временен недостиг на бюджетни средства за
местни дейности да се покрива текущо с временни безлихвени заеми от набирателни и
извънбюджетни сметки.
XXVIII. Дава съгласие при недостиг на бюджетни средства да бъде изтеглен кредит
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за оборотни средства /овърдрафт/ в размер до 500 000 лв.
XXIX. Дава съгласие временно свободните средства от постъпления да се използват
като временен безлихвен заем за плащания по бюджета на общината, както и за общинско
съфинансиране и авансово финансиране на проекти по програми, финансирани със
средства от фондовете на Европейския съюз и по други международни програми и
споразумения.
Възлага на кмета на Община Смолян да разплати през 2022 година
XXX.
просрочени задължения към 31.12.2021 година и да предприеме действия за събиране на
всички просрочени вземания.
XXXI. Допуска поемане на нов дълг от „ФЛАГ” ЕАД през 2022 година, съгласно
приетите решения на Общински съвет – Смолян.
XXXII. Възлага на кмета :
Да определи бюджетите на разпоредителите с бюджет от по-ниска степен.
1. Да утвърди бюджетите на разпоредителите с бюджет от по-ниска степен;
2. Да организира разпределението на бюджета по пълна бюджетна класификация, по
тримесечия в рамките на приетия бюджет и да утвърди разпределението;
3. Да информира общинският съвет в случай на отклонение на средния темп на
нарастване на разходите за местни дейности и да предлага конкретни мерки за трайно
увеличаване на бюджетните приходи и/или трайно намаляване на бюджетните разходи;
4. Да включва информация по чл. 125, ал. 4 от ЗПФ в тримесечните отчети и
обяснителните записки по тях;
5. Да разработи детайлен разчет на сметките за средства от Европейския съюз по
отделните общински проекти, в съответствие с изискванията на съответния Управляващ
орган и на Министерството на финансите.
XXXIII. Упълномощава Кмета:
1. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти и да
кандидатства за финансирането им със средства по структурни и други фондове на
Европейския съюз и други донори, по национални програми и от други източници за
реализиране на годишните цели на общината за изпълнение на общинския план за
развитие;
2. Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за финансиране
на общински програми и проекти;
3. Да сключва договори с Министерството на културата за съвместно финансиране на
културни институции.
XXXIV. Приема за сведение Протокола от публичното обсъждане на бюджета,
съгласно Приложение № 33.
XXXV. Приема за сведение Протокола от заседанието на комисията назначена със
Заповед №РД-254/23.03.2022г. на Кмета на общината, за обсъждане на постъпилите
предложения от граждани на Община Смолян относно Проекта на Бюджет на Община
Смолян за 2021г. Приложение № 34.
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Г-н Топов, много така с усмивка.
КОСТА НАЧЕВ: Щастлив, щастлив.
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Да. Колеги, преминаваме към точка 8 от дневния ред.
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ПО ОСМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Бюджетна прогноза на Община Смолян за
периода 2023 – 2025 г., на постъпленията от местни приходи и на разходите за местна
дейност.
Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Бюджетна прогноза на Община Смолян за периода 2023 – 2025 г.,
на постъпленията от местни приходи и на разходите за местна дейност. Давам думата на
г-жа Цекова.
МАРИАНА ЦЕКОВА: Не мога вече. Благодаря много! Много благодаря! Не искам повече
нищо да добавя. Нямам сила, наистина. Болна съм.
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Г-жа Цекова ви благодари за приетия бюджет и да й пожелаем
успех тази година, дано се реализира.
МАРИАНА ЦЕКОВА: Да продам повече неща. Вече почнах, благодарение на вас.
ВЕНАРА АРЪЧКОВА: Колеги, имате думата за изказвания. Не виждам. Който е съгласен
да прекратим разискванията, моля да гласува. „Против”? „Въздържали се”?
ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 25, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0.
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: С 25 „за”, без „против” и „въздържали се”, прекратихме
разискванията. Колеги, преминаваме към гласуване на така предложеното ни решение за
приемане.
Поименно гласуване на проекта за решение по т. 8 от дневния ред:
1. Ангел Безергянов
2. Божидар Шуманов
3. Валентин Кюлхански
4. Венера Аръчкова
5. Вижданка Младенова
6. Виолета Бояджиева
7. Денислав Костов
8. Димитър Ангелов
9. Димитър Кръстанов
10. Екатерина Гаджева
11. Иван Френкев
12. Иван Гавазов
13. Илия Томов
14. Коста Начев
15. Мария Семерджиева
16. Милен Журналов
17. Минчо Симов
18. Петър Мирчев
19. Петър Янев
20. Рабие Кьосева
21. Радослава Вълчанова – Кисимова
22. Салих Аршински
23. Сийка Йочева
24. Софка Иванова
25. Стефан Бадев
26. Стоян Иванов

– „за“
– „за“
– „за“
– „за“
– „за”
– „въздържала се“
– „за“
– „за“
– „въздържал се“
– „за“
– „против“
– „против“
– отсъства
– „за“
– „за“
– „за”
– „за”
– „за“
– „за“
– отсъства
– „за“
– „за“
– „за”
– „за”
– „въздържал се“
– „за“
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27. Тихомир Ризов
28. Тодор Митов
29. Филип Топов

– „за“
– „за”
– „въздържал се”

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: С 21 „за“, 2 „против“ и 4 „въздържали се“, приехме и
средносрочната бюджетна прогноза.
Общинският съвет след като се запозна с Докладната записка на Николай Мелемов
– кмет на община Смолян, на основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и ал. 2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 83, ал. 2 от Закона за публичните финанси
и Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната прогноза за местните
дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Смолян
Р Е Ш И:
Приема Бюджетна прогноза на Община Смолян за периода 2023 – 2025г. в частта на
местните дейности, по показатели на единната бюджетна класификация както следва:
1. „Прогноза на показателите за поети ангажименти и за задължения за разходи за
периода 2023 - 2025 г.“ – Приложение № 1а и съпровождаща Обяснителна записка;
2. „ Прогноза за общинския дълг и разходите за лихви по него за периода 2023 – 2025
г.“ - Приложение № 6г и съпровождаща Обяснителна записка;
3. „Прогноза за периода 2023 – 2025 г. на постъпленията от местни дейности и на
разходите за местни дейности“ – Приложение № 8.
ПО ДЕВЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Разрешение за изработване на Подробен
устройствен план - План за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор
81520.3.203 в местност „Равнища“, землище с. Чокманово, Община Смолян.
Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Преминаваме към следващата точка от дневния ред. Разрешение
за изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на
поземлен имот с идентификатор 81520.3.203 в местност „Равнища“, землище с.
Чокманово, Община Смолян. Давам думата на г-жа Цекова.
МАРИАНА ЦЕКОВА: Няма какво да добавя. Благодаря!
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Становищата на комисиите са, че се приема. Няма „против“ и
„въздържали се“. Имате думата за изказвания. Не виждам. Който е съгласен да прекратим
разискванията, моля да гласува. „Против“? „Въздържали се“?
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 24, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0.
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: С 24 „за“, без „против“ и „въздържали се“, прекратихме
разискванията. Преминаваме към гласуване на решението.
Поименно гласуване на проекта за решение по т. 9 от дневния ред:
1.
2.
3.
4.
5.

Ангел Безергянов
Божидар Шуманов
Валентин Кюлхански
Венера Аръчкова
Вижданка Младенова

– „за“
– „за“
– отсъства
– „за“
– „за“
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6. Виолета Бояджиева
7. Денислав Костов
8. Димитър Ангелов
9. Димитър Кръстанов
10. Екатерина Гаджева
11. Иван Френкев
12. Иван Гавазов
13. Илия Томов
14. Коста Начев
15. Мария Семерджиева
16. Милен Журналов
17. Минчо Симов
18. Петър Мирчев
19. Петър Янев
20. Рабие Кьосева
21. Радослава Вълчанова – Кисимова
22. Салих Аршински
23. Сийка Йочева
24. Софка Иванова
25. Стефан Бадев
26. Стоян Иванов
27. Тихомир Ризов
28. Тодор Митов
29. Филип Топов

– „за“
– „за“
– „за“
– „за“
– „за“
– „за”
– „за“
– отсъства
– „за“
– „за“
– „за“
– „за“
– „за“
– „за“
– отсъства
– „за“
– „за“
– „за“
– „за”
– „за“
– „за“
– „за”
– „за”
– „за“

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: С 26 „за“, без „против“ и „въздържали се“, приехме решението.
Общинският съвет след като се запозна с Докладната записка на Николай Мелемов
– кмет на община Смолян, на основание чл. 21, ал.1, т.11 от ЗМСМА във връзка с чл. чл.
124а, ал.1 и ал.2 от ЗУТ и чл. 124б, ал.1 от ЗУТ
Р Е Ш И:
1. Разрешава изработването на проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - План за
регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 81520.3.203 в местност
„Равнища“, землище с. Чокманово, Община Смолян, със следните устройствените
параметри – устройствена зона Жм, плътност на застрояване до 60%, височина на
застрояване до 10 метра, кинт 1.2, озеленяване – до 40%.
Проектът да се изработи от правоспособни проектанти и да отговаря на
изискванията на Наредба № 8 от 14.06.2001 г. за обема и съдържанието на устройствените
схеми и планове и Наредба № 7 от 22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на
отделните видове територии и устройствени зони. Към проекта да се представят
становища от РИОСВ, РЗИ и схеми Ел и Ви К части.
Проектът да се представи в Община Смолян окомплектован с актуална скица от
кадастралната карта на землище с. Чокманово и изработен в М 1: 1000.
2. Одобрява задание за изработване за Подробен устройствен план /ПУП/ - План за
регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 81520.3.203 в местност
„Равнища“, землище с. Чокманово, Община Смолян.
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ПО ДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Разрешение за изработване на Подробен
устройствен план - План за регулация и застрояване на ПИ с идентификатори 49014.16.80
и 49014.16.81 в м. „Свети Дух“, з-ще Момчиловци, общ. Смолян.
Докладва: Николай Мелемов – Кмет на община Смолян
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Преминаваме към десета точка от дневния ред.
МАРИАНА ЦЕКОВА: От 10-та до 15-та са само пуп-овете.
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Салих Аршински. Имате думата.
САЛИХ АРШИНСКИ: Предложение. Тези точки, понеже са еднакви, да ги гледаме
анблок. Да ги гласуваме и да бъдат отразени с решенията поотделно.
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Благодаря, г-н Аршински. Колеги, подлагам на гласуване
предложението на г-н Аршински. Който е „за“, моля да гласува. „Против“? „Въздържали
се“?
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 24, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0.
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Благодаря ви! С 24 „за“, без „против“ и „въздържали се“, приехме
предложението на г-н Аршински от т. 10 до т. 14 да бъдат гледани едновременно и
решенията да бъдат отнесени и гласуването на всяка точка поотделно.
САЛИХ АРШИНСКИ: Г-жо Аръчкова, извинявайте!
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Да?
САЛИХ АРШИНСКИ: Чисто процедурно. Защо всяка една точка гласуваме поименно, ако
нещо не го налага? Не знам.
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Понеже за протокола като сме онлайн, няма как да бъде отразен
точния глас.
САЛИХ АРШИНСКИ: Нали колегата, който записва, вижда всеки как е гласувал с ръката?
МАРИАНА ЦЕКОВА: Малко трудничко ще стане.
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Малко трудно е да се види всеки с ръка, защото някой път забавя.
САЛИХ АРШИНСКИ: Съгласен съм. Извинявам се.
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Преминаваме към гласуване решенията от точка 10 до точка 14.
Поименно гласуване на проекта за решение по т. 10 до т. 14 вкл. от дневния ред:
1. Ангел Безергянов
2. Божидар Шуманов
3. Валентин Кюлхански
4. Венера Аръчкова
5. Вижданка Младенова
6. Виолета Бояджиева
7. Денислав Костов
8. Димитър Ангелов
9. Димитър Кръстанов
10. Екатерина Гаджева
11. Иван Френкев
12. Иван Гавазов
13. Илия Томов
14. Коста Начев
15. Мария Семерджиева

– „за“
– „за“
– отсъства
– „за“
– „за“
– „за“
– „за“
– „за“
– „за“
– „за“
– отсъства
– отсъства
– отсъства
– „за”
– „за“
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16. Милен Журналов
17. Минчо Симов
18. Петър Мирчев
19. Петър Янев
20. Рабие Кьосева
21. Радослава Вълчанова – Кисимова
22. Салих Аршински
23. Сийка Йочева
24. Софка Иванова
25. Стефан Бадев
26. Стоян Иванов
27. Тихомир Ризов
28. Тодор Митов
29. Филип Топов

– „за”
– „за“
– „за“
– „за“
– отсъства
– „за“
– „за“
– „за“
– „за”
– „за“
– „за“
– „за“
– „за”
– отсъства

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: С 23 „за“, без „против“ и „въздържали се“, приехме решенията от
точка 10 до 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 ЗМСМА във връзка с чл. 124а,
ал.1 от ЗУТ, чл. 124б, ал.1 от ЗУТ
Р Е Ш И:
1. Разрешава изработване на проект за Подробен устройствен план - План за
регулация и застрояване на ПИ с идентификатори 49014.16.80 и 49014.16.81 в м. „Свети Дух“,
з-ще Момчиловци, общ. Смолян, с образуване на нов УПИ – за фотоволтаична електрическа
централа в устройствена зона Пп, плътност на застрояване до 80%, височина на застрояване
до 10 метра, кинт до 2.5, озеленяване – до 20% и улична регулация за новообразувания
УПИ.
Проектът да се изработи от правоспособни проектанти и да отговаря на
изискванията на Наредба № 8 от 14.06.2001 г. за обема и съдържанието на устройствените
схеми и планове и Наредба № 7 от 22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на
отделните видове територии и устройствени зони. Към проекта да се представят
становища от РИОСВ, РЗИ и схеми Ел и Ви К части.
Проектът да се представи в Община Смолян окомплектован с актуална скица от
кадастралната карта на с. Момчиловци и изработен в М 1:1000.
2. Одобрява задание за изработване на Подробен устройствен план - План за
регулация и застрояване на ПИ с идентификатори 49014.16.80 и 49014.16.81 в м. „Свети Дух“,
з-ще Момчиловци, общ. Смолян.
ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Разрешение за изработване на
Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на ПИ с идентификатор
40748.11.47 в м. „Имарет дере“, з-ще Кутела, общ. Смолян.
Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян
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Поименно гласуване на проекта за решение по т. 10 до т. 14 вкл. от дневния ред:
1. Ангел Безергянов
2. Божидар Шуманов
3. Валентин Кюлхански
4. Венера Аръчкова
5. Вижданка Младенова
6. Виолета Бояджиева
7. Денислав Костов
8. Димитър Ангелов
9. Димитър Кръстанов
10. Екатерина Гаджева
11. Иван Френкев
12. Иван Гавазов
13. Илия Томов
14. Коста Начев
15. Мария Семерджиева
16. Милен Журналов
17. Минчо Симов
18. Петър Мирчев
19. Петър Янев
20. Рабие Кьосева
21. Радослава Вълчанова – Кисимова
22. Салих Аршински
23. Сийка Йочева
24. Софка Иванова
25. Стефан Бадев
26. Стоян Иванов
27. Тихомир Ризов
28. Тодор Митов
29. Филип Топов

– „за“
– „за“
– отсъства
– „за“
– „за“
– „за“
– „за“
– „за“
– „за“
– „за“
– отсъства
– отсъства
– отсъства
– „за”
– „за“
– „за”
– „за“
– „за“
– „за“
– отсъства
– „за“
– „за“
– „за“
– „за”
– „за“
– „за“
– „за“
– „за”
– отсъства

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: С 23 „за“, без „против“ и „въздържали се“, приехме решенията от
точка 10 до 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 ЗМСМА във връзка с чл. 124а,
ал.1 от ЗУТ, чл. 124б, ал.1 от ЗУТ
Р Е Ш И:
1. Разрешава изработване на проект за Подробен устройствен план - План за
регулация и застрояване на ПИ с идентификатор 40748.11.47 в м. „Имарет дере“, з-ще Кутела,
общ. Смолян, с образуване на нов УПИ – база за отдих в устройствена зона Ок, плътност на
застрояване до 30%, височина на застрояване до 10 метра, кинт до 1.2, озеленяване – до
50% и улична регулация за новообразувания УПИ.
Проектът да се изработи от правоспособни проектанти и да отговаря на
изискванията на Наредба № 8 от 14.06.2001 г. за обема и съдържанието на устройствените
схеми и планове и Наредба № 7 от 22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на
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отделните видове територии и устройствени зони. Към проекта да се представят
становища от РИОСВ, РЗИ и схеми Ел и Ви К части.
Проектът да се представи в Община Смолян окомплектован с актуална скица от
кадастралната карта на с. Кутела, ЗРП на с. Кутела и изработен в М 1:1000.
2. Одобрява задание за изработване на Подробен устройствен план - План за
регулация и застрояване на ПИ с идентификатор 40748.11.47 в м. „Имарет дере“, з-ще Кутела,
общ. Смолян.
ПО ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Разрешение за изработване на
Подробен устройствен план – устройствена план схема за обект: „Кабелна линия ниско
напрежение за присъединяване на Зарядна станция в к.к. Пампорово“.
Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян
Поименно гласуване на проекта за решение по т. 10 до т. 14 вкл. от дневния ред:
1. Ангел Безергянов
2. Божидар Шуманов
3. Валентин Кюлхански
4. Венера Аръчкова
5. Вижданка Младенова
6. Виолета Бояджиева
7. Денислав Костов
8. Димитър Ангелов
9. Димитър Кръстанов
10. Екатерина Гаджева
11. Иван Френкев
12. Иван Гавазов
13. Илия Томов
14. Коста Начев
15. Мария Семерджиева
16. Милен Журналов
17. Минчо Симов
18. Петър Мирчев
19. Петър Янев
20. Рабие Кьосева
21. Радослава Вълчанова – Кисимова
22. Салих Аршински
23. Сийка Йочева
24. Софка Иванова
25. Стефан Бадев
26. Стоян Иванов
27. Тихомир Ризов
28. Тодор Митов
29. Филип Топов

– „за“
– „за“
– отсъства
– „за“
– „за“
– „за“
– „за“
– „за“
– „за“
– „за“
– отсъства
– отсъства
– отсъства
– „за”
– „за“
– „за”
– „за“
– „за“
– „за“
– отсъства
– „за“
– „за“
– „за“
– „за”
– „за“
– „за“
– „за“
– „за”
– отсъства

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: С 23 „за“, без „против“ и „въздържали се“, приехме решенията от
точка 10 до точка 15.
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Общинският съвет след като се запозна с Докладната записка на Николай Мелемов
– кмет на община Смолян, на основание чл. 21, ал.1, т.11 от ЗМСМА във връзка с чл. 124а,
ал.1 от ЗУТ и чл. 124б, ал.1 от ЗУТ
Р Е Ш И:
1. Разрешава изработването на проект за Подробен устройствен план – устройствена
план схема за обект: „Кабелна линия ниско напрежение за присъединяване на Зарядна
станция в к.к. Пампорово“ с трасе преминаващо през засегнати имоти с идентификатори:
67653.11.27, 67653.1.700 и 67653.1.1000.
Проектът да се изработи от правоспособни проектанти и да отговаря на изискванията
на Наредба № 8 от 14.06.2001 г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и
планове и Наредба № 7 от 22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните
видове територии и устройствени зони.
Проектът да се представи в Община Смолян окомплектован с актуална скица от
кадастралната карта на к.к. Пампорово, общ. Смолян, изработен в М 1:1000.
2. Одобрява задание за изработване на Подробен устройствен план – устройствена
план схема за обект: „Кабелна линия ниско напрежение за присъединяване на Зарядна
станция в к.к. Пампорово“.
ПО ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Разрешение за изработване на
Подробен устройствен план – устройствена план схема и парцеларен план за обект:
„Кабелна линия 20 kV от кабелни муфи на съществуващ кабел 20 kV до възлова станция
/ВС/ Мугла в с. Мугла, преминаващ през възлова станция /ВС/ „Герзовица“ и през нов
БКТП“ , общ. Смолян.
Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян
Поименно гласуване на проекта за решение по т. 10 до т. 14 вкл. от дневния ред:
1. Ангел Безергянов
2. Божидар Шуманов
3. Валентин Кюлхански
4. Венера Аръчкова
5. Вижданка Младенова
6. Виолета Бояджиева
7. Денислав Костов
8. Димитър Ангелов
9. Димитър Кръстанов
10. Екатерина Гаджева
11. Иван Френкев
12. Иван Гавазов
13. Илия Томов
14. Коста Начев
15. Мария Семерджиева
16. Милен Журналов
17. Минчо Симов
18. Петър Мирчев

– „за“
– „за“
– отсъства
– „за“
– „за“
– „за“
– „за“
– „за“
– „за“
– „за“
– отсъства
– отсъства
– отсъства
– „за”
– „за“
– „за”
– „за“
– „за“
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19. Петър Янев
20. Рабие Кьосева
21. Радослава Вълчанова – Кисимова
22. Салих Аршински
23. Сийка Йочева
24. Софка Иванова
25. Стефан Бадев
26. Стоян Иванов
27. Тихомир Ризов
28. Тодор Митов
29. Филип Топов

– „за“
– отсъства
– „за“
– „за“
– „за“
– „за”
– „за“
– „за“
– „за“
– „за”
– отсъства

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: С 23 „за“, без „против“ и „въздържали се“, приехме решенията от
точка 10 до 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 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 20 kV от кабелни муфи на
съществуващ кабел 20 kV до възлова станция /ВС/ Мугла в с. Мугла, преминаващ през
възлова станция /ВС/ „Герзовица“ и през нов БКТП“ , общ. Смолян, с трасе преминаващо
през поземлени имоти с идентификатори: 67653.175.13; 67653.557.4; 67653.175.512;
67653.557.5; 67653.175.14; 67653.453.4; 67653.558.14; 67653.573.543; 67653.572.336;
67653.576.545; 67653.576.348; 67653.576.568; 67653.575.3; 67653.575.2 и 67653.557.4 по
кадастралната карта на гр. Смолян, 49285.25.77; 49285.25.85; 49285.25.16; 49285.25.14;
49285.25.16; 49285.25.12; 49285.25.101 и 49285.234.43 по кадастралната карта на с. Мугла,
36974.2.44 и 36974.2.710 по кадастралната карта на с. Киселчово.
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 актуални скици от
кадастралните карти на гр. Смолян, с. Мугла и с. Киселчово изработен в М 1:1000.
2. Одобрява задание за изработване на Подробен устройствен план – устройствена
план схема и парцеларен план за обект: „Кабелна линия 20 kV от кабелни муфи на
съществуващ кабел 20 kV до възлова станция /ВС/ Мугла в с. Мугла, преминаващ през
възлова станция /ВС/ „Герзовица“ и през нов БКТП“, общ. Смолян.
ПО ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Разрешение за изработване на
Подробен устройствен план – устройствена план схема и парцеларен план за обект: „Нова
кабелна линия 20 kV от БКТП Нивел до БКТП Гражданска отбрана“ в гр. Смолян.
Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян
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Поименно гласуване на проекта за решение по т. 10 до т. 14 вкл. от дневния ред:
1. Ангел Безергянов
2. Божидар Шуманов
3. Валентин Кюлхански
4. Венера Аръчкова
5. Вижданка Младенова
6. Виолета Бояджиева
7. Денислав Костов
8. Димитър Ангелов
9. Димитър Кръстанов
10. Екатерина Гаджева
11. Иван Френкев
12. Иван Гавазов
13. Илия Томов
14. Коста Начев
15. Мария Семерджиева
16. Милен Журналов
17. Минчо Симов
18. Петър Мирчев
19. Петър Янев
20. Рабие Кьосева
21. Радослава Вълчанова – Кисимова
22. Салих Аршински
23. Сийка Йочева
24. Софка Иванова
25. Стефан Бадев
26. Стоян Иванов
27. Тихомир Ризов
28. Тодор Митов
29. Филип Топов

– „за“
– „за“
– отсъства
– „за“
– „за“
– „за“
– „за“
– „за“
– „за“
– „за“
– отсъства
– отсъства
– отсъства
– „за”
– „за“
– „за”
– „за“
– „за“
– „за“
– отсъства
– „за“
– „за“
– „за“
– „за”
– „за“
– „за“
– „за“
– „за”
– отсъства

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: С 23 „за“, без „против“ и „въздържали се“, приехме решенията от
точка 10 до 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 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: „Нова кабелна линия 20 kV от БКТП Нивел до
БКТП Гражданска отбрана“ в гр. Смолян, с трасе преминаващо през поземлени имоти с
идентификатори: 67653.134.455, 67653.913.291, 67653.37.448, 67653.136.33, 67653.136.456
и 67653.136.457 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
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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: „Нова кабелна линия 20 kV от БКТП Нивел до
БКТП Гражданска отбрана“ в гр. Смолян.

ПО ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Одобряване 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 15 от дневния ред, а именно одобряване
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“. Давам думата на г-жа Цекова.
МАРИАНА ЦЕКОВА: Няма какво да добавя. Благодаря ви!
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Колеги, имате думата за изказвания. Не виждам. Който е съгласен
да прекратим разискванията, моля да гласува.
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 23“, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0.
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: 23 „за“, без „против“ и „въздържали се“. Прекратихме
разискванията. Преминаваме към гласуване.

Поименно гласуване на проекта за решение по т. 15 от дневния ред:
1. Ангел Безергянов
2. Божидар Шуманов
3. Валентин Кюлхански
4. Венера Аръчкова
5. Вижданка Младенова
6. Виолета Бояджиева
7. Денислав Костов
8. Димитър Ангелов
9. Димитър Кръстанов
10. Екатерина Гаджева
11. Иван Френкев
12. Иван Гавазов
13. Илия Томов
14. Коста Начев
15. Мария Семерджиева
16. Милен Журналов
17. Минчо Симов
18. Петър Мирчев

– „за“
– „за“
– отсъства
– „за“
– „за”
– „за“
– „за“
– „за“
– „за“
– „за“
– отсъства
– отсъства
– отсъства
– „за“
– отсъства
– „за”
– „за“
– „за“
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19. Петър Янев
20. Рабие Кьосева
21. Радослава Вълчанова – Кисимова
22. Салих Аршински
23. Сийка Йочева
24. Софка Иванова
25. Стефан Бадев
26. Стоян Иванов
27. Тихомир Ризов
28. Тодор Митов
29. Филип Топов

– „за”
– отсъства
– „за“
– „за”
– „за“
– „за”
– „за“
– „за”
– „за“
– „за”
– „за“

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: С 23 „за“ , без „против” и „въздържали се“ приехме решението по
точка 15.
Общинският съвет след като се запозна с Докладната записка на Николай Мелемов
– кмет на община Смолян, на основание чл. 21, ал. 1, т.11 от ЗМСМА във връзка с чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ и чл. 17а, ал. 2 от Закона за опазване на земеделски земи
Р Е Ш И:
Одобрява Подробен устройствен план – 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 гр. Смолян.
ПО ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Промяна предназначението на
урегулиран поземлен имот /УПИ/ – Озеленяване предвиден в устройствения план за
озеленена площ в кв. 35 по плана на гр. Смолян, кв. Райково /на ул. „Никола Петков“/.
Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Преминаваме към следващата точка, точка 16. Промяна
предназначението на урегулиран поземлен имот /УПИ/ – Озеленяване предвиден в
устройствения план за озеленена площ в кв. 35 по плана на гр. Смолян, кв. Райково /на ул.
„Никола Петков“/. Давам думата на г-жа Цекова.
МАРИАНА ЦЕКОВА: Благодаря ви, г-жо Аръчкова! Няма какво да добавя.
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Благодаря ви, г-жо Цекова! Колеги, имате думата за изказвания.
Не виждам. Който е съгласен да прекратим разискванията, моля да гласува. „Против”?
„Въздържали се”?
ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 22, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0.
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: С 22 „за”, без „против“ и „въздържали се“, прекратихме
разискванията. Колеги, преминаваме към гласуване на решението.
Поименно гласуване на проекта за решение по т. 16 от дневния ред:
1. Ангел Безергянов
2. Божидар Шуманов
3. Валентин Кюлхански

– „за“
– „за“
– отсъства
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4. Венера Аръчкова
5. Вижданка Младенова
6. Виолета Бояджиева
7. Денислав Костов
8. Димитър Ангелов
9. Димитър Кръстанов
10. Екатерина Гаджева
11. Иван Френкев
12. Иван Гавазов
13. Илия Томов
14. Коста Начев
15. Мария Семерджиева
16. Милен Журналов
17. Минчо Симов
18. Петър Мирчев
19. Петър Янев
20. Рабие Кьосева
21. Радослава Вълчанова – Кисимова
22. Салих Аршински
23. Сийка Йочева
24. Софка Иванова
25. Стефан Бадев
26. Стоян Иванов
27. Тихомир Ризов
28. Тодор Митов
29. Филип Топов

– „за“
– „за”
– „за“
– „за“
– „за“
– „за”
– „за“
– „за”
– отсъства
– отсъства
– „за“
– отсъства
– „за“
– „за“
– „за“
– „за“
– отсъства
– „за“
– „за“
– отсъства
– „за”
– „за“
– „за“
– „за”
– „за“
– „за“

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: С 23 „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
самоуправление и местната администрация и протокол от проведено обществено
обсъждане на основание чл. 127 ал. 1 от ЗУТ от 23.02.2022 год.,
Р Е Ш И:
Допуска промяна на проект на изменение на ПУП – ПРЗ на урегулиран поземлен
имот /УПИ/ – Озеленяване в кв. 35 по плана на гр. Смолян, кв. Райково предвиден в
устройствения план за озеленена площ с присъединяване на същият към новообразувания
УПИ – за жилищно строителство в кв. 35 по плана на гр. Смолян, кв. Райково, при
граници: улица „Никола Петков“ и УПИ жилищно строителство.
ПО СЕДЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Промяна предназначението на
част от урегулиран поземлен имот /УПИ/ XI – Озеленяване и ТП предвиден в
устройствения план за озеленена площ в кв. 130 по плана на гр. Смолян, кв. Райково /на
ул. „Коста Аврамиков“/.
Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян
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ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Преминаваме към точка 17 от дневния ред. Промяна
предназначението на част от урегулиран поземлен имот /УПИ/ XI – Озеленяване и ТП
предвиден в устройствения план за озеленена площ в кв. 130 по плана на гр. Смолян, кв.
Райково /на ул. „Коста Аврамиков“/. Давам думата на г-жа Цекова.
МАРИАНА ЦЕКОВА: Благодаря ви! Няма какво да добавя.
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Благодаря, г-жо Цекова! Колеги, имате думата за изказвания. Не
виждам. Който е съгласен да прекратим разискванията, моля да гласува. „Против“?
„Въздържали се“?
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 21, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0.
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: 21 „за“, без „против“ и „въздържали се“, прекратихме
разискванията. Колеги, преминаваме към гласуване на решението.
Поименно гласуване на проекта за решение по т. 17 от дневния ред:
1. Ангел Безергянов
2. Божидар Шуманов
3. Валентин Кюлхански
4. Венера Аръчкова
5. Вижданка Младенова
6. Виолета Бояджиева
7. Денислав Костов
8. Димитър Ангелов
9. Димитър Кръстанов
10. Екатерина Гаджева
11. Иван Френкев
12. Иван Гавазов
13. Илия Томов
14. Коста Начев
15. Мария Семерджиева
16. Милен Журналов
17. Минчо Симов
18. Петър Мирчев
19. Петър Янев
20. Рабие Кьосева
21. Радослава Вълчанова – Кисимова
22. Салих Аршински
23. Сийка Йочева
24. Софка Иванова
25. Стефан Бадев
26. Стоян Иванов
27. Тихомир Ризов
28. Тодор Митов
29. Филип Топов

– „за“
– „за“
– отсъства
– „за“
– „за“
– „за”
– „за“
– „за“
– „за“
– „за“
– „за”
– отсъства
– отсъства
– „за“
– „за”
– отсъства
– „за“
– „за“
– „за“
– отсъства
– „за“
– „за“
– „за“
– „за”
– отсъства
– „за“
– „за“
– „за”
– „за“

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: С 23 „за“, без „против“ и „въздържали се“, приехме решението и
по точка 17.
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
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обсъждане на основание чл. 127 ал. 1 от ЗУТ от 07.03.2022 год.,
Р Е Ш И:
Допуска промяна на проект на изменение на ПУП – ПРЗ на част от урегулиран
поземлен имот /УПИ/ XI – Озеленяване и ТП в кв.130 по плана на гр. Смолян, кв. Райково
предвиден в устройствения план за озеленена площ с присъединяване на същият към
УПИ IX за производствена складова дейност и офиси в кв.130 по плана на гр. Смолян, кв.
Райково, при граници: улица „Коста Аврамиков“ и УПИ XI озеленяване и ТП.
ПО ОСЕМНАДЕСЕТА 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: Преминаваме към точка 18 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/. Давам думата на г-жа Цекова.
МАРИАНА ЦЕКОВА: Благодаря ви! Няма какво да добавя.
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Благодаря, г-жо Цекова! Колеги, имате думата за изказвания. Не
виждам. Който е съгласен да прекратим разискванията, моля да гласува. „Против“?
„Въздържали се“?
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 22, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0.
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: 22 „за“, без „против“ и „въздържали се“. Прекратихме
разискванията.
Поименно гласуване на проекта за решение по т. 18 от дневния ред:
1. Ангел Безергянов
2. Божидар Шуманов
3. Валентин Кюлхански
4. Венера Аръчкова
5. Вижданка Младенова
6. Виолета Бояджиева
7. Денислав Костов
8. Димитър Ангелов
9. Димитър Кръстанов
10. Екатерина Гаджева
11. Иван Френкев
12. Иван Гавазов
13. Илия Томов
14. Коста Начев
15. Мария Семерджиева
16. Милен Журналов
17. Минчо Симов
18. Петър Мирчев
19. Петър Янев

– „за“
– „за“
– отсъства
– „за“
– „за“
– „за”
– „за“
– „за“
– „за“
– „за“
– „за”
– отсъства
– отсъства
– „за“
– „за”
– „за“
– „за“
– „за“
– „за“
66

Протокол № 33/31.03.2022 г.
20. Рабие Кьосева
21. Радослава Вълчанова – Кисимова
22. Салих Аршински
23. Сийка Йочева
24. Софка Иванова
25. Стефан Бадев
26. Стоян Иванов
27. Тихомир Ризов
28. Тодор Митов
29. Филип Топов

– отсъства
– „за“
– „за“
– „за“
– „за”
– „за“
– „за“
– „за“
– „за”
– „за“

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: С 25 „за“, без „против“ и „въздържали се“, приехме решението по
точка 18.
Общинският съвет след като се запозна с Докладната записка на Николай Мелемов
– кмет на община Смолян, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 във връзка с чл. 27 ал. 4 и
ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и § 27, ал. 2, т. 1 от
Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона
за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗИДЗСПЗЗ/
Р Е Ш И:
І. Дава съгласие, поземлен имот с идентификатор 68000.1.248, с площ 1487 кв. м., трайно
предназначение на територията – земеделска, начин на трайно ползване – ливада, находящ
се в землището на с. Солища, общ. Смолян, да бъде предоставен на Общинска служба по
земеделие – Смолян за постановяване на решение за възстановяване правото на
собственост на наследници на Андон Зоин.
IІ. Дава съгласие, поземлен имот с идентификатор 68000.1.307, с площ 4152 кв. м.,
трайно предназначение на територията – земеделска, начин на трайно ползване – ливада,
находящ се в землището на с. Солища, общ. Смолян, да бъде предоставен на Общинска
служба по земеделие – Смолян за постановяване на решение за възстановяване правото на
собственост на наследници на Андон Зоин.
IIІ. Дава съгласие, поземлен имот с идентификатор 68000.6.7, с площ 25994 кв. м.,
трайно предназначение на територията – земеделска, начин на трайно ползване – пасище,
находящ се в землището на с. Солища, общ. Смолян, да бъде предоставен на Общинска
служба по земеделие – Смолян за постановяване на решение за възстановяване правото на
собственост на наследници на Андон Зоин.
IV. Дава съгласие, поземлен имот с идентификатор 68000.1.501, с площ 2041 кв. м.,
трайно предназначение на територията – земеделска, начин на трайно ползване – пасище,
находящ се в землището на с. Солища, общ. Смолян, да бъде предоставен на Общинска
служба по земеделие – Смолян за постановяване на решение за възстановяване правото на
собственост на наследници на Андон Зоин.
V. Дава съгласие, поземлен имот с идентификатор 68000.8.98, с площ 589 кв. м., трайно
предназначение на територията – земеделска, начин на трайно ползване – ливада,
находящ се в землището на с. Солища, общ. Смолян, да бъде предоставен на Общинска
служба по земеделие – Смолян за постановяване на решение за възстановяване правото на
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собственост на наследници на Андон Зоин.
VI. Дава съгласие, поземлен имот с идентификатор 68000.8.86, с площ 2326 кв. м.,
трайно предназначение на територията – земеделска, начин на трайно ползване – ливада,
находящ се в землището на с. Солища, общ. Смолян, да бъде предоставен на Общинска
служба по земеделие – Смолян за постановяване на решение за възстановяване правото на
собственост на наследници на Андон Зоин.
VII. Дава съгласие, поземлен имот с идентификатор 68000.1.494, с площ 1525 кв. м.,
трайно предназначение на територията – земеделска, начин на трайно ползване – ливада,
находящ се в землището на с. Солища, общ. Смолян, да бъде предоставен на Общинска
служба по земеделие – Смолян за постановяване на решение за възстановяване правото на
собственост на наследници на Андон Зоин.
ПО ДЕВЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Отдаване под наем на помещения
частна общинска собственост, находящи се в сграда разположена в поземлен имот с
идентификатор 67653.915.258 по кадастрална карта на гр. Смолян, Административна
сграда (Автогара), чрез публичен търг с тайно наддаване по реда на Закона за общинската
собственост.
Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Колеги, преминаваме към точка 19. Отдаване под наем на
помещения частна общинска собственост, находящи се в сграда разположена в поземлен
имот с идентификатор 67653.915.258 по кадастрална карта на гр. Смолян,
Административна сграда, Автогара - Смолян, чрез публичен търг с тайно наддаване по
реда на Закона за общинската собственост. Давам думата на г-жа Цекова.
МАРИАНА ЦЕКОВА: Благодаря ви! Няма какво да добавя.
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Благодаря, г-жо Цекова! Колеги, имате думата за изказвания. Не
виждам. Има ли желаещи, колеги? Който е съгласен да прекратим разискванията, моля да
гласува. „Против”? „Въздържали се”?
ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 23, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0.
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: 23 „за”, без „против” и „въздържали се”. Прекратихме
разискванията.
Поименно гласуване на проекта за решение по т. 19 от дневния ред:
1. Ангел Безергянов
2. Божидар Шуманов
3. Валентин Кюлхански
4. Венера Аръчкова
5. Вижданка Младенова
6. Виолета Бояджиева
7. Денислав Костов
8. Димитър Ангелов
9. Димитър Кръстанов
10. Екатерина Гаджева
11. Иван Френкев
12. Иван Гавазов
13. Илия Томов

– „за“
– „за“
– отсъства
– „за“
– „за“
– „за”
– „за“
– „за“
– „за“
– „за“
– „за”
– отсъства
– отсъства
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14. Коста Начев
15. Мария Семерджиева
16. Милен Журналов
17. Минчо Симов
18. Петър Мирчев
19. Петър Янев
20. Рабие Кьосева
21. Радослава Вълчанова – Кисимова
22. Салих Аршински
23. Сийка Йочева
24. Софка Иванова
25. Стефан Бадев
26. Стоян Иванов
27. Тихомир Ризов
28. Тодор Митов
29. Филип Топов

– „за“
– „за”
– „за“
– „за“
– „за“
– „за“
– отсъства
– „за“
– „за“
– „за“
– „за”
– „за“
– отсъства
– „за“
– „за”
– „за“

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: С 24 „за“, без „против“ и „въздържали се“, приехме решението по
точка 19.
Общинският съвет след като се запозна с Докладната записка на Николай Мелемов
– кмет на община Смолян, на основание чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Закона за общинската
собственост, чл.26 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество чл. 21, ал. 1, т. 8, ал. 2 и чл. 27, ал. 4, ал. 5 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация
Р Е Ш И:
І. Дава съгласие Кмета на Община Смолян да отдаде под наем чрез публичен търг
с тайно наддаване за срок от 5 години по цени определени в Приложение № 2 на Наредба
за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в община
Смолян, Раздел XIII- Тарифа за определяне на месечния наем за един квадратен метър при
отдаване под наем на общински имоти, както следва:
1. Помещение с площ 228,50 кв.м. за склад или еквивалентно на него, находящо в
Административна сграда (Автогара) нова част–приземен първи етаж с идентификатор
67653.915.258.1 на бул. България № 85, разположена в поземлен имот с идентификатор
67653.915.258 по кадастрална карта на гр. Смолян, актувана с Акт за частна общинска
собственост № 396/02.10.2000 год. (т.1.1 продажба на промишлени стоки – 5,50 за кв.м.;
т.3.11. Складове и други обслужващи площи -1,70 за кв.м. ).
2. Помещение № 101 за офис с площ 20,00 кв.м., находящо се на втори етаж в
Административна сграда( Автогара) нова част с идентификатор 67653.915.258.1 на бул.
България № 85, разположена в поземлен имот с идентификатор 67653.915.258 по
кадастрална карта на гр. Смолян, актувана с Акт за частна общинска собственост №
396/02.10.2000 год. (т.3.4. Административен офис за фирма със стопанска дейност -4,50
за кв.м.; т.3.5 Административен офис за фирма с нестопанска дейност- 3,40 за кв.м.).
3. Помещение № 102 за офис с площ 13,00 кв.м., находящо се на втори етаж в
Административна сграда( Автогара) нова част с идентификатор 67653.915.258.1 на бул.
69

Протокол № 33/31.03.2022 г.
България № 85, разположена в поземлен имот с идентификатор 67653.915.258 по
кадастрална карта на гр. Смолян, актувана с Акт за частна общинска собственост №
396/02.10.2000 год. (т.3.4. Административен офис за фирма със стопанска дейност -4,50
за кв.м.; т.3.5 Административен офис за фирма с нестопанска дейност- 3,40 за кв.м.).
4. Помещение № 103 за офис с площ 13,00 кв.м., находящо се на втори етаж в
Административна сграда( Автогара) нова част с идентификатор 67653.915.258.1 на бул.
България № 85, разположена в поземлен имот с идентификатор 67653.915.258 по
кадастрална карта на гр. Смолян, актувана с Акт за частна общинска собственост №
396/02.10.2000 год. (т.3.4. Административен офис за фирма със стопанска дейност -4,50
за кв.м.; т.3.5 Административен офис за фирма с нестопанска дейност- 3,40 за кв.м.).
5. Помещение № 106 за офис с площ 13,20,00 кв.м., находящо се на втори етаж в
Административна сграда( Автогара) нова част с идентификатор 67653.915.258.1 на бул.
България № 85, разположена в поземлен имот с идентификатор 67653.915.258 по
кадастрална карта на гр. Смолян, актувана с Акт за частна общинска собственост №
396/02.10.2000 год. (т.3.4. Административен офис за фирма със стопанска дейност -4,50
а кв.м.).
6. Помещение № 113 за офис с площ 14 кв.м., находящо се на втори етаж в
Административна сграда( Автогара) нова част с идентификатор 67653.915.258.1 на бул.
България № 85, разположена в поземлен имот с идентификатор 67653.915.258 по
кадастрална карта на гр. Смолян, актувана с Акт за частна общинска собственост №
396/02.10.2000 год. (т.3.4. Административен офис за фирма със стопанска дейност -4,50
за кв.м.; т.3.5 Административен офис за фирма с нестопанска дейност- 3,40 за кв.м.).
7. Помещение № 114 за офис с площ 11,00 кв.м., находящо се на втори етаж в
Административна сграда( Автогара) нова част с идентификатор 67653.915.258.1 на бул.
България № 85, разположена в поземлен имот с идентификатор 67653.915.258 по
кадастрална карта на гр. Смолян, актувана с Акт за частна общинска собственост №
396/02.10.2000 год. (т.3.4. Административен офис за фирма със стопанска дейност -4,50
за кв.м.; т.3.5 Административен офис за фирма с нестопанска дейност- 3,40 за кв.м.).
8. Помещения № 105 за офис с площ 14,80 кв.м., находящо се на втори етаж в
Административна сграда( Автогара) нова част с идентификатор 67653.915.258.1 на бул.
България № 85, разположена в поземлен имот с идентификатор 67653.915.258 по
кадастрална карта на гр. Смолян, актувана с Акт за частна общинска собственост №
396/02.10.2000 год. (т.3.4. Административен офис за фирма със стопанска дейност -4,50
за кв.м.; т.3.5 Административен офис за фирма с нестопанска дейност- 3,40 за кв.м.).
9. Помещения № 4 и № 5 за услуги на населението или еквивалентни на него с обща
площ 63,00 кв.м., находящи се на трети етаж в Административна сграда( Автогара) нова
част с идентификатор 67653.915.258.1 на бул. България № 85, разположена в поземлен
имот с идентификатор 67653.915.258 по кадастрална карта на гр. Смолян, актувана с Акт
за частна общинска собственост № 396/02.10.2000 год. (т.3.1 Услуги на населението – 1,40
за кв.м.; т.3.11 складове и обслужващи площи – 1,70 за кв.м.)
10. Помещение № 6 за образователна дейност или еквивалентно на него с площ
48,50 кв.м., находящо се на трети етаж в Административна сграда( Автогара) нова част с
идентификатор 67653.915.258.1 на бул. България № 85, разположена в поземлен имот с
идентификатор 67653.915.258 по кадастрална карта на гр. Смолян, актувана с Акт за
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частна общинска собственост № 396/02.10.2000 год. (т.3.3 образователна дейност – 1,40
за кв.м.;
11. Помещение № 207 за офис с площ 15,00 кв.м, находящо се на трети етаж в
Административна сграда( Автогара) нова част с идентификатор 67653.915.258.1 на бул.
България № 85, разположена в поземлен имот с идентификатор 67653.915.258 по
кадастрална карта на гр. Смолян, актувана с Акт за частна общинска собственост №
396/02.10.2000 год. (т.3.4. Административен офис за фирма със стопанска дейност -4,50
за кв.м.; т.3.5 Административен офис за фирма с нестопанска дейност- 3,40 за кв.м.).
12. Помещения за офиси № 303 „а“, офис № 303 „б“, офис № 303 „в“ с обща площ
60,00 кв.м., и обслужващо помещение № 307 с площ – 13,60 кв., находящи се на четвърти
етаж в Административна сграда( Автогара) нова част с идентификатор 67653.915.258.1 на
бул. България № 85, разположена в поземлен имот с идентификатор 67653.915.258 по
кадастрална карта на гр. Смолян, актувана с Акт за частна общинска собственост №
396/02.10.2000 год. .(т.3.4. Административен офис за фирма със стопанска дейност 4,50 за кв.м.; т.3.5 Административен офис за фирма с нестопанска дейност- 3,40 за
кв.м.; т.3.11 складове и обслужващи площи – 1,70 за кв.м.).
ІІ. Сума за ремонт и общи части на сградата в размер на 20,00 лева на месец на
помещение, без ДДС.
IІІ. Възлага на Кмета на Община Смолян да извърши всички необходими
процедури по подготовката и провеждането на публичните търгове с тайно наддаване, да
утвърди спечелилите участници и да сключи договори за отдаване под наем за срок от 5
(пет) години.
ПО ДВАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Отдаване под наем на части от имот
публична общинска собственост, Ретранслаторна станция и антенна кула, находящи се в
поземлен имот с идентификатор 57282.20.5 по кадастралната карта на с. Полковник
Серафимово, общ. Смолян, по реда на Закона за общинската собственост.
Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Преминаваме към точка 20 от дневния ред, а именно отдаване под
наем на части от имот публична общинска собственост, Ретранслаторна станция и антенна
кула, находящи се в поземлен имот с идентификатор 57282.20.5 по кадастралната карта на
с. Полковник Серафимово, общ. Смолян, по реда на Закона за общинската собственост.
Давам думата на г-жа Цекова.
МАРИАНА ЦЕКОВА: Благодаря ви! Няма какво да добавя.
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Колеги, имате думата за изказвания. Да, г-н Аршински.
САЛИХ АРШИНСКИ: Само искам да попитам, досега имало ли е наемател на този обект?
Не ме интересува кой. Имало ли е наемател само?
МАРИАНА ЦЕКОВА: Да, да. Предавателните станции са там.
САЛИХ АРШИНСКИ: Тоест до сега е била наета?
МАРИАНА ЦЕКОВА: Непрекъснато. А1 имаха, Виваком, Нурдс… Всичките са там.
САЛИХ АРШИНСКИ: Благодаря!
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Благодаря, г-жо Цекова!
МАРИАНА ЦЕКОВА: Моля!
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ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Благодаря, г-н Аршински! Колеги, други желаещи? Не виждам.
Който е съгласен да прекратим разискванията, моля да гласува. „Против“? „Въздържали
се“?
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 23, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0.
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: С 23-ма „за“, без „против“ и „въздържали се“, прекратихме
разискванията, Колеги, поименно гласуване.
Поименно гласуване на проекта за решение по т. 20 от дневния ред:
1. Ангел Безергянов
2. Божидар Шуманов
3. Валентин Кюлхански
4. Венера Аръчкова
5. Вижданка Младенова
6. Виолета Бояджиева
7. Денислав Костов
8. Димитър Ангелов
9. Димитър Кръстанов
10. Екатерина Гаджева
11. Иван Френкев
12. Иван Гавазов
13. Илия Томов
14. Коста Начев
15. Мария Семерджиева
16. Милен Журналов
17. Минчо Симов
18. Петър Мирчев
19. Петър Янев
20. Рабие Кьосева
21. Радослава Вълчанова – Кисимова
22. Салих Аршински
23. Сийка Йочева
24. Софка Иванова
25. Стефан Бадев
26. Стоян Иванов
27. Тихомир Ризов
28. Тодор Митов
29. Филип Топов

– „за“
– „за“
– отсъства
– „за“
– „за“
– „за”
– „за“
– „за“
– „за“
– „за“
– „за”
– отсъства
– отсъства
– „за“
– „за”
– „за“
– „за“
– „за“
– „за“
– отсъства
– „за“
– „за“
– „за“
– „за”
– „за“
– „за“
– „за“
– „за”
– „за“

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: С 25 „за“, без „против“ и „въздържали се“, приехме решението по
точка 20 от дневния ред.
Общинският съвет след като се запозна с Докладната записка на Николай Мелемов –
кмет на община Смолян, на основание чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост, чл.21,
ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество
и чл. 21, ал. 1, т. 8, чл. 27 ал. 4 и ал. 5 и чл. 52 ал. 5 т. 2 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация
Р Е Ш И:
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I.
Дава съгласие Кмета на Община Смолян да отдаде под наем чрез публичен търг с тайно
наддаване следния обект публична общинска собственост, като минималната цена за отдаване
под наем се определя съгласно Приложение № 2 от Наредба за определянето и
администрирането на местните такси и цени на услуги в община Смолян, Раздел XIII. Тарифа
за определяне на месечния наем за един квадратен метър при отдаване под наем на общински
имоти, както следва:
1. Части от общински имот - площ за поставяне на електронно съобщителни
съоръжения, находящи се в сграда с идентификатор 57282.20.5.1 (Ретранслаторна станция)
и антенно фидерни системи (АФС) разположени на антенна кула от тръбен тип, всичките
находящи се в поземлен имот с идентификатор 57282.20.5 по кадастралната карта на с.
Полковник Серафимово, Община Смолян, актувани с АОС № 1027/21.06.2011 г. вписан в сл.
по вписвания под № 95/ том ІV, н.д. 717, № 1159 от 11.07.2011 г. стр. 14903,14904;
(т.3.15.Ретранслаторни съоръжения за поставяне на АФС– 35,00 за един кв.м.) без ДДС
2. Сума за ремонт и поддържане на общите части на сградата в размер на 25,00 лева,
без ДДС на месец .
II.
Упълномощава кмета на община Смолян да проведе публичен търг с тайно наддаване
за отдаване под наем на горецитираното помещение и да сключи договор за наем със срок от 5
години.
III.
Дава съгласие 30 на сто от постъпленията от разпореждането от наем да се използват
за изпълнение на дейности от местно значение в съответното населено място.

ПО ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Провеждане на публичен търг
с тайно наддаване за отдаване под наем на терен за поставяне на временен обект павилион за продажба на закуски и сладкарски изделия – находящ се в северната част на
п.и. 67653.917.617 по кадастралната карта на гр. Смолян по реда на Закона за общинската
собственост /ЕГ „Иван Вазов“/.
Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Преминаваме към точка 21. Провеждане на публичен търг с тайно
наддаване за отдаване под наем на терен за поставяне на временен обект - павилион за
продажба на закуски и сладкарски изделия – находящ се в северната част на п.и.
67653.917.617 по кадастралната карта на гр. Смолян по реда на Закона за общинската
собственост, над Езикова гимназия „Иван Вазов“. Давам думата на г-жа Цекова.
МАРИАНА ЦЕКОВА: Благодаря ви! Няма какво да добавя.
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Благодаря ви, г-жо Цекова! Колеги, имате думата за изказвания.
Не виждам. Който е съгласен да прекратим разискванията, моля да гласува. „Против“?
„Въздържали се“?
ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 23, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0.
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: 23 „за”, без „против” и „въздържали се”, прекратихме
разискванията. Преминаваме към гласуване.
Поименно гласуване на проекта за решение по т. 21 от дневния ред:
1. Ангел Безергянов
2. Божидар Шуманов

– „за“
– „за“
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3. Валентин Кюлхански
4. Венера Аръчкова
5. Вижданка Младенова
6. Виолета Бояджиева
7. Денислав Костов
8. Димитър Ангелов
9. Димитър Кръстанов
10. Екатерина Гаджева
11. Иван Френкев
12. Иван Гавазов
13. Илия Томов
14. Коста Начев
15. Мария Семерджиева
16. Милен Журналов
17. Минчо Симов
18. Петър Мирчев
19. Петър Янев
20. Рабие Кьосева
21. Радослава Вълчанова – Кисимова
22. Салих Аршински
23. Сийка Йочева
24. Софка Иванова
25. Стефан Бадев
26. Стоян Иванов
27. Тихомир Ризов
28. Тодор Митов
29. Филип Топов

– отсъства
– „за“
– „за“
– „за”
– „за“
– „за“
– „за“
– „за“
– „за“
– отсъства
– отсъства
– „за“
– „за”
– „за“
– „за”
– „за“
– „за“
– отсъства
– „за“
– „за“
– „за“
– „за”
– „за“
– „за“
– „за“
– „за”
– „за“

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: С 25 „за“, без „против“ и „въздържали се“, приехме решението по
точка 21.
Общинският съвет след като се запозна с Докладната записка на Николай Мелемов
– кмет на община Смолян, на основание чл. 14 ал. 7 от Закона за общинската собственост,
чл. 21(а) ал. 1 от Наредба 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 открие процедура за провеждане на
публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на:
1. Терен № 21 съгласно одобрена схема от 10.09.2012 г. по чл. 56 от Закона за
устройство на територията, на гл. архитект на община Смолян с обща площ 22 кв.м., за
поставяне на павилион за продажба на закуски и сладкарски изделия – находящ се в
северната част на училището в п.и. 67653.917.617 по кадастралната карта на гр. Смолян с
годишна наемна цена 300,00 лева (триста лева) съгласно предложението на директора на
ЕГ „Иван Вазов“ гр. Смолян.
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ІІ. Упълномощава кмета на Община Смолян да проведе публичен търг с тайно
наддаване за отдаване под наем на горецитираният обект и да сключи договор за наем със
срок до 3 години.
III. Дава съгласие постъпленията от наема да се предоставят на ЕГ „Иван Вазов“ гр.
Смолян, като второстепенен разпоредител с бюджетни средства.
ПО ДВАДЕСЕТ И ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Учредяване на безвъзмездно
право на ползване на сдружение „Екосвят Родопи” – Смолян на помещение, находящо се
в сградата на Младежки дом гр. Смолян по реда на Закона за общинската собственост.
Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Преминаваме към точка 22. Учредяване на безвъзмездно право на
ползване на сдружение „Екосвят Родопи” – Смолян на помещение, находящо се в сградата
на Младежки дом гр. Смолян по реда на Закона за общинската собственост. Давам думата
на г-жа Цекова.
МАРИАНА ЦЕКОВА: Благодаря! Няма какво да добавя.
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Колеги, имате думата за изказвания. Не виждам. Който е съгласен
да прекратим разискванията, моля да гласува. „Против“? „Въздържали се“?
ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 23, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0.
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: С 23 „за”, без „против” и „въздържали се”, прекратихме
разискванията.
Поименно гласуване на проекта за решение по т. 22 от дневния ред:
1. Ангел Безергянов
2. Божидар Шуманов
3. Валентин Кюлхански
4. Венера Аръчкова
5. Вижданка Младенова
6. Виолета Бояджиева
7. Денислав Костов
8. Димитър Ангелов
9. Димитър Кръстанов
10. Екатерина Гаджева
11. Иван Френкев
12. Иван Гавазов
13. Илия Томов
14. Коста Начев
15. Мария Семерджиева
16. Милен Журналов
17. Минчо Симов
18. Петър Мирчев
19. Петър Янев
20. Рабие Кьосева
21. Радослава Вълчанова – Кисимова
22. Салих Аршински
23. Сийка Йочева
24. Софка Иванова
25. Стефан Бадев

– „за“
– „за“
– отсъства
– „за“
– „за“
– „за”
– „за“
– „за“
– „за“
– „за“
– „за“
– отсъства
– отсъства
– „за“
– „за”
– „за“
– „за“
– „за“
– „за“
– отсъства
– „за“
– „за“
– „за“
– „за”
– „за“
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26. Стоян Иванов
27. Тихомир Ризов
28. Тодор Митов
29. Филип Топов

– „за“
– „за“
– „за”
– „за“

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: С 25 „за“, без „против“ и „въздържали се“, приехме решението и
по точка 22.
Общинският съвет след като се запозна с Докладната записка на Николай Мелемов
– кмет на община Смолян, на основание 21, ал. 1, т. 8 и чл. 27 ал. 4 и ал. 5 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация, чл. 39, ал. 4 от Закона за общинската
собственост,
Р Е Ш И:
І. Дава съгласие Кмета на Община Смолян да учреди безвъзмездно право на ползване
на помещение ситуирано на ниво - фоайе с площ 75 кв.м., находящо се в сграда с
идентификатор 67653.934.226.5 Младежки дом, попадаща в поземлен имот с идентификатор
67653.934.226 по кадастрална карта на гр. Смолян, УПИ І-Младежки дом, кв.9 по ПУП на гр.
Смолян Н.Ц. актувана с акт за частна общинска собственост № 1837/26.05.2015 г., вписан в
службата по вписвания с № 181, том ІІІ, н.д. 467/2015 г., вх.№ 1200/29.05.2015 г. партида№
30535,14864, на Сдружение „Екосвят Родопи” – Смолян, с адрес гр. Смолян, п.к. № 2 , ЕИК
120029640, вписано в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел в обществена полза.
ІІ. Възлага на кмета на Община Смолян да издаде заповед и да сключи договор за
учредяване безвъзмездно право на ползване за срок от 5 (пет) години по реда на Закона за
общинската собственост.
III. Всички разходи свързани с ползването на имота, като ел. енергия, вода, общи
части, телефон, данък (съгл. чл.11 ал.3 от ЗМДТ) и такса битови отпадъци, се заплащат от
ползвателя.
ПО ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Учредяване на безвъзмездно
управление в полза на Областна администрация Смолян върху имот частна общинска
собственост за обособяване на център за подпомагане на потърсилите закрила от войната
в Украйна, по реда на Закона за общинската собственост.
Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Отиваме на точка 23, а именно учредяване на безвъзмездно
управление в полза на Областна администрация Смолян върху имот частна общинска
собственост за обособяване на център за подпомагане на потърсилите закрила от войната
в Украйна, по реда на Закона за общинската собственост. Давам думата на г-жа Цекова.
МАРИАНА ЦЕКОВА: Благодаря ви! Няма какво да добавя.
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Благодаря ви, г-жо Цекова! Колеги, имате думата за изказвания.
Да, г-н Топов.
ФИЛИП ТОПОВ: Значи с две приказки. Може ли кажете къде се намира този обект, какво
представлява в момента? За по-голяма информираност на обществеността в общината. И
в момента има ли настанени там хора от този контингент? Дайте малко повече
информация.
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МАРИАНА ЦЕКОВА: Помещението е под банката, „Обединена българска банка“.
Отстрани се влиза, металната врата. Ако си спомняте, някога нотариус Шопова беше там.
Това са помещенията. Няма настанени никакви хора и няма да има. Това ще бъде такъв
център, където ще разпределят къде ще бъдат хората. Ще има социални работници и други
работници, които съответно ще бъдат на подчинение на Областна администрация и там
прецениха, че ще бъде най-добро място като локация за хората, ще потърсят помощта на
държавата в лицето на Областна администрация. В момента почистват помещенията.
Може би това искате да кажете, че има настанени хора. Няма никакви хора още настанени.
И то няма как да има настанени хора. Те единствено ще бъдат ползвани за офиси.
ФИЛИП ТОПОВ: Още един доуточняващ въпрос като реплика. Излезе в публичното
пространство и в масмедиите, че вече има настанени украински граждани на територията
на Община Смолян. Те минали ли са през този център – да или не? И как е определен
техния статут? Прави ми впечатление, че част от тези граждани са настанени в частни
хотели, в частни къщи. Просто имаме ли информация в Общината за техния брой? Като
режим на пребиваване дали им е даден някакъв статут и прочие, и прочие? Това е много
важен въпрос, г-жо Цекова. Ако може, да ми отговорите. Ако не, на следващото заседание.
Колко човека има на територията на Община Смолян в момента от този контингент, които
пребивават на нашата територия? Първо. Второ. В какви помещения са настанени – частни
или общински имоти, частни хотели? Ако може, да ми кажете и хотелите или къщите за
гости. И как е отрегулирано дето се казва този проблем като информация? Все пак да
следим този проблем. Нямам нищо против да бъдат настанявани тези хора. Разбирате ли?
Но все пак ние трябва да знаем като бройка, статут, положение, пълнолетни, непълнолетни
и така, така. благодаря!
САЛИХ АРШИНСКИ: Г-жо Аръчкова!
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Да.
САЛИХ АРШИНСКИ: Реплика. Г-н Топов, извинявайте! Ползвам правото на реплика.
Имам една молба. Много, как да кажа, звучи ми на мен специално нелицеприятно да
ползваме за тези хора „контингент“. Сигурно терминът е правилен. Разбирам, че го
ползвате добронамерено. Да не го ползваме „контингент“. Това са хора, които бягат от
войната, от агресията, която Русия в лицето на Путин води срещу Украйна. Благодаря ви!
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Благодаря, г-н Аршински!
МАРИАНА ЦЕКОВА: Това, което знам аз е, че в няколко от хотелите има настанени хора.
Хотел „Кипарис“, на „Маунтин лейк“ има и до колкото разбрах, в някаква къща за
предоставяне на такива услуги. Тоест туристически услуги. Както одеве споменах, когато
говорихме за Програмата за туризма, получихме едно писмо. Получихме и един ай пи
адрес, в който всяка една такава къща за гости или физическо или юридическо лице, което
изпълнява туристическа дейност, може да подаде информация в този е-портал какво може
да предостави за тези украински граждани, които са потърсили помощ в нашата държава.
Както и за частни къщи. До настоящия момент, това знам, 40 човека има. Повечето са
жени. Не мога да уточня колко са жени и колко са деца, но ви обещавам, че ще направя
среща с Областна администрация и ще ви предоставя такава информация, чрез
председателя на Общински съвет. Предполагам, че в този информационен портал би
следвало да я има тази информация. Затова ще ви напишем отговор официално, за да
бъдем информирани. Защото е абсолютно логично. Все пак на територията на община
Смолян се случва такова нещо и Общинският съвет, съответно и кмета на Общината би
следвало да бъдат информирани къде има настанени такива граждани. Абсолютно
правилен и резонен ви беше въпроса, г-н Топов. Утре ще направя всичко възможно, за да
получа отговор от Областна администрация и да ви го разпратим до понеделник, чрез гжа Аръчкова.
ФИЛИП ТОПОВ: Вторник.
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ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Благодаря, г-жо Цекова. Колеги, други желаещи? Не виждам.
Който е съгласен да прекратим разискванията, моля да гласува. „Против“? „Въздържали
се“?
ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 23, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0.
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: 23 „за”, без „против” и „въздържали се”. Прекратихме
разискванията. Преминаваме към гласуване на решението.
Поименно гласуване на проекта за решение по т. 23 от дневния ред:
1. Ангел Безергянов
2. Божидар Шуманов
3. Валентин Кюлхански
4. Венера Аръчкова
5. Вижданка Младенова
6. Виолета Бояджиева
7. Денислав Костов
8. Димитър Ангелов
9. Димитър Кръстанов
10. Екатерина Гаджева
11. Иван Френкев
12. Иван Гавазов
13. Илия Томов
14. Коста Начев
15. Мария Семерджиева
16. Милен Журналов
17. Минчо Симов
18. Петър Мирчев
19. Петър Янев
20. Рабие Кьосева
21. Радослава Вълчанова – Кисимова
22. Салих Аршински
23. Сийка Йочева
24. Софка Иванова
25. Стефан Бадев
26. Стоян Иванов
27. Тихомир Ризов
28. Тодор Митов
29. Филип Топов

– „за“
– „за“
– отсъства
– „за“
– „за“
– „за”
– „за“
– „за“
– „за“
– „за“
– отсъства
– „за”
– отсъства
– „за“
– „за”
– „за“
– „за“
– „за“
– „за“
– отсъства
– „за“
– „за“
– „за“
– „за”
– „за“
– „за“
– „за“
– „за”
– „за“

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: С 25 „за“, без „против“ и „въздържали се“, приехме и това
решение.
Общинският съвет след като се запозна с Докладната записка на Николай Мелемов
– кмет на община Смолян, на основание чл.21, ал.1, т.8 и чл.27 ал.4 и ал. 5 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация, чл. 12, ал. 3 от Закона за общинската
собственост
Р Е Ш И:
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І. Дава съгласие да се учреди безвъзмездно управление в полза на Областна
администрация Смолян с Булстат 120068166, с адрес бул. „България“ № 14, върху
следните помещения частна общинска собственост, както следва:
1. Помещение № 9 с площ 25,76 кв.м., помещение № 8 с площ 50,00 кв.м.,
помещение № 6 и № 10 с обща площ 42,00 кв.м и съответните обслужващи площи,
находящи се на първи етаж в сграда с идентификатор 67653.934.226.5 по кадастрална
карта на гр. Смолян, разположена в поземлен имот с идентификатор 67653.934.226,
образуващ УПИ І-Младежки дом, кв. 9 по ПУП на гр. Смолян – ц.ч., актуван с Акт за
частна общинска собственост №1837/26.05.2015г., вписан в службата по вписвания с акт
№ 181, том ІІІ, н.д.467 от 2015 г., вх. № 1200/29.05.2015 г., парт. № 30535/ 14864 за
обособяване на център за подпомагане на потърсилите закрила от войната в Украйна.
ІІ. Възлага на кмета на Община Смолян да изготви заповед и да сключи договор за
безвъзмездно управление със срок до 1 година.
III. Всички разходи свързани с ползването на имота, като ел.енергия, вода, общи
части, телефон, данък (съгл.чл.11 ал.3 от ЗМДТ) и такса битови отпадъци, се заплащат от
ползвателя.
IV. На основание чл. 60, ал. 1 от АПК допуска предварително изпълнение на
решението.
ПО ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Изменение на Годишна
програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2022 година.
Промяна статута на общински жилища.
Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Преминаваме към точка 24 от дневния ред. Изменение на Годишна
програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2022 година.
Промяна статута на общински жилища. Г-жо Цекова, имате думата.
МАРИАНА ЦЕКОВА: Благодаря! Няма какво да добавя. Разисквахме го този проблем на
комисии.
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Колеги, имате думата за изказвания. Да, г-н Топов.
ФИЛИП ТОПОВ: Аз ще подкрепя тази програма. Няколко пъти досега съм казвал да се
полагат повече усилия за реклама на тези обекти, за по-голяма популярност на
намеренията, както за отдаване на обекти под наем, така и за продажби. Това са все пак
очаквани приходи за попълване на бюджета. Благодаря!
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Благодаря, г-н Топов! Други желаещи? Не виждам. Който е
съгласен да прекратим разискванията, моля да гласува. „Против“? „Въздържали се“?
ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 23, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0.
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: С 23 „за”, без „против” и „въздържали се” прекратихме
разискванията.
Поименно гласуване на проекта за решение по т. 24 от дневния ред:
1.
2.
3.
4.

Ангел Безергянов
Божидар Шуманов
Валентин Кюлхански
Венера Аръчкова

– „за“
– „за“
– отсъства
– „за“
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5. Вижданка Младенова
6. Виолета Бояджиева
7. Денислав Костов
8. Димитър Ангелов
9. Димитър Кръстанов
10. Екатерина Гаджева
11. Иван Френкев
12. Иван Гавазов
13. Илия Томов
14. Коста Начев
15. Мария Семерджиева
16. Милен Журналов
17. Минчо Симов
18. Петър Мирчев
19. Петър Янев
20. Рабие Кьосева
21. Радослава Вълчанова – Кисимова
22. Салих Аршински
23. Сийка Йочева
24. Софка Иванова
25. Стефан Бадев
26. Стоян Иванов
27. Тихомир Ризов
28. Тодор Митов
29. Филип Топов

– „за“
– „за”
– „за“
– „за“
– „за“
– „за“
– „за“
– „за”
– отсъства
– „за“
– „за”
– „за“
– „за“
– „за“
– „за“
– отсъства
– „за“
– „за“
– „за“
– „за”
– „за“
– „за“
– „за“
– „за”
– „за“

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: С 26 „за“, без „против“ и „въздържали се“, приехме решението и
по точка 24.
Общинският съвет след като се запозна с Докладната записка на Николай Мелемов
– кмет на община Смолян, на основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и чл. 27, ал. 3 от ЗМСМА, чл. 8,
ал. 9 и чл. 42, ал. 2 от ЗОС
Р Е Ш И:
I. Изменя „Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска
собственост за 2022г.”, приета с Решение № 687/22.12.2021г. на Общински съвет Смолян
в Приложение 9 по чл. 43 и чл. 45 от Закона за общинската собственост както следва:
1. Общински жилищен имот с адрес гр. Смолян, кв. Устово, ул. „Хаджи Хр.
Попгеоргиев” № 18, жил. блок „Прогрес” № 1, вх. В, ап. № 13, с полезна площ 81,87 кв.м.,
заедно с избено помещение № 13-В, с площ от 5,20 кв.м., АЧОС №1813/23.03.2015 г. от
Приложение 9, раздел II, т. 3, от фонд „за настаняване под наем на граждани с установени
жилищни нужди“ по чл. 42, ал. 2 от Закона за общинската собственост да бъде описано в
Приложение 9, раздел I, фонд „Резервни”.
2. Общински жилищен имот с адрес гр. Смолян, ул. „Дичо Петров” № 4, жил. блок
„ДЦ-14”, ап. №57, с полезна площ 22,05 кв.м. АЧОС № 1808/19.03.2015 г. от Приложение
9, раздел II, т. 55, от фонд „за настаняване под наем на граждани с установени жилищни
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нужди“ по чл. 42, ал. 2 от Закона за общинската собственост да бъде описано в
Приложение 9, раздел I, фонд „Резервни”.
3. Общински жилищен имот с адрес гр. Смолян, ул. „Наталия” № 5, жил. блок
„Извор” № 1, вх. Б, ап. № 11, с полезна площ 127.22 кв.м., ведно с избено помещение №11,
с площ 7.35 кв.м. и таванско помещение № 10 с полезна площ 11.83 кв.м., АЧОС
№1808/19.03.2015 г. от Приложение 9, раздел II, т. 76, от фонд „за настаняване под наем
на граждани с установени жилищни нужди“ по чл. 42, ал. 2 от Закона за общинската
собственост да бъде описано в Приложение 9, раздел I, фонд „Резервни”.
4. Общински жилищен имот с адрес гр. Смолян, ул. „Хан Аспарух” № 4, жил. блок
„Бивша административна сграда на БКС”, ап. №3, с полезна площ 68.78 кв.м., от
Приложение 9, раздел III, т. 2, от фонд „Ведомствени“ по чл. 42, ал. 2 от Закона за
общинската собственост да бъде описано в Приложение 9, раздел I, фонд „Резервни”.
5. Общински жилищен имот с адрес гр. Смолян, ул. „Хан Аспарух” № 4, жил. блок
„Бивша административна сграда на БКС”, ап. №4, с полезна площ 90.07 кв.м., от
Приложение 9, раздел III, т. 3, от фонд „Ведомствени“ по чл. 42, ал. 2 от Закона за
общинската собственост да бъде описано в Приложение 9, раздел I, фонд „Резервни”.
6. Общински жилищен имот с адрес гр. Смолян, кв. Устово, ул. „Атанас Беров” № 2,
жил. блок ”Б-2”, вх. Б, ап. № 29, с полезна площ 37.59 кв.м., ведно с избено помещение №
31 с площ 3.73 кв.м, АЧОС № 1755/27.03.2014 г. от Приложение 9, раздел I, т. 1, от фонд
„Резервни“ по чл. 42, ал. 2 от Закона за общинската собственост да бъде описано в
Приложение 9, раздел II, фонд „за настаняване под наем на граждани с установени
жилищни нужди ”.
7. Общински жилищен имот с адрес гр. Смолян, кв. Райково, ул. „Малчика” № 45,
жил. блок „ДАП”, вх. А, ет. 4, ап. № 12, с полезна площ 32.00 кв.м,
АЧОС № 1755/27.03.2014 г. да бъде добавен в Приложение 9, раздел II, да бъде описан в
Приложение 9, раздел II, фонд „за настаняване под наем на граждани с установени
жилищни нужди ”.
8. Поради грешно вписан общински жилищен имот в Годишната програма за 2022 г.
на Община Смолян в Приложение 9, раздел II, т. 73, от Решение № 687/22.12.2021 г. на
Общински съвет – Смолян, жилищен имот - апартамент № 26, вх. Б, жил. блок „ДАП“, ул.
„Малчика“ № 45, гр. Смолян да се чете: жилищен имот - апартамент с адрес гр. Смолян,
кв. Райково, ул. „Малчика” № 45, жил. блок „ДАП”, вх. А, ап. № 21.
II. Упълномощава Кмета на Община Смолян да извърши необходимите действия по
изпълнение на горното решение.
ПО ДВАДЕСЕТ И ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Сключване на предварителен
договор по реда на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ за част от поземлен имот с идентификатор
14605.502.1001 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Гела, общ. Смолян.
Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Преминаваме към точка 25. Сключване на предварителен договор
по реда на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ за част от поземлен имот с идентификатор
14605.502.1001 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Гела, общ. Смолян.
Давам думата на г-жа Цекова.
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МАРИАНА ЦЕКОВА: Благодаря, г-жо Аръчкова! Няма какво да добавя.
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Колеги, имате думата за изказвания. Не виждам. Който е съгласен
да прекратим разискванията, моля да гласува. „Против“? „Въздържали се“?
ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 23, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0.
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: 23 „за”, без „против” и „въздържали се”, 3-ма не гласуват.
Преминаваме към гласуване на решението.
Поименно гласуване на проекта за решение по т. 68 от дневния ред:
1. Ангел Безергянов
2. Божидар Шуманов
3. Валентин Кюлхански
4. Венера Аръчкова
5. Вижданка Младенова
6. Виолета Бояджиева
7. Денислав Костов
8. Димитър Ангелов
9. Димитър Кръстанов
10. Екатерина Гаджева
11. Иван Френкев
12. Иван Гавазов
13. Илия Томов
14. Коста Начев
15. Мария Семерджиева
16. Милен Журналов
17. Минчо Симов
18. Петър Мирчев
19. Петър Янев
20. Рабие Кьосева
21. Радослава Вълчанова – Кисимова
22. Салих Аршински
23. Сийка Йочева
24. Софка Иванова
25. Стефан Бадев
26. Стоян Иванов
27. Тихомир Ризов
28. Тодор Митов
29. Филип Топов

– „за“
– „за“
– отсъства
– „за“
– „за“
– „за”
– „за“
– „за“
– „за“
– „за“
– „за“
– „за”
– отсъства
– „за“
– „за”
– „за“
– „за“
– „за“
– „за“
– отсъства
– „за“
– „за“
– „за“
– „за”
– „за“
– „за“
– „за“
– „за”
– отсъства

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: С 25 „за“, без „против“ и „въздържали се“, приехме решението по
точка 25.
Общинският съвет след като се запозна с Докладната записка на Николай Мелемов
– кмет на община Смолян, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2, чл. 27, ал. 5 и чл. 52, ал.
5, т. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 6, ал. 1 и ал.
3 от Закона за общинската собственост и чл. 5, ал. 2 и ал. 5 от Наредбата за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество чл. 35, ал. 4, т. 2 и чл. 8,
ал. 9 от Закона за общинската собственост от Закона за общинската собственост и чл. 15,
ал. 3 и ал. 5 от Закона за устройство на територията
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Р Е Ш И:
1. Обявява от публична общинска собственост в частна общинска собственост,
поради отпаднало предназначение – 44 (двадесет и два) кв. м. от поземлен имот с
идентификатор 14605.502.1001 (едно, четири, шест, нула, пет, точка, пет, нула, две, точка,
eдно, нула, нула, едно) целия с площ от 5035кв.м. /пет хиляди тридесет и пет кв.м. /с начин
на трайно ползване: за второстепенна улица, трайно предназначение на територията:
урбанизирана, при граници: 14605.502.170, 14605.502.305, 14605.502.397, улична
регулация, по кадастралната карта на с. Гела, общ. Смолян, публична общинска
собственост, съгласно приложената комбинирана скица .
2. Допълва Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска
собственост за 2022 година приета с Решение № 687/22.12.2021 година на Общински съвет
Смолян в Приложение № 5 – Разпоредителни сделки на основание чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от
Закона за устройство на територията, допълва 44 (двадесет и два) кв. м. от поземлен имот
с идентификатор 14605.502.1001 (едно, четири, шест, нула, пет, точка, пет, нула, две, точка,
eдно, нула, нула, едно) целия с площ от 5035кв.м. /пет хиляди тридесет и пет кв.м. /с начин
на трайно ползване: за второстепенна улица, трайно предназначение на територията:
урбанизирана, при граници: 14605.502.170, 14605.502.305, 14605.502.397, улична
регулация, по кадастралната карта на с. Гела, общ. Смолян, публична общинска
собственост.
3. Дава съгласие за сключване на предварителен договор със Светла Ангелова, по
реда на чл. 15, ал. 3, и ал. 5 от Закона за устройства на територията.
4. Упълномощава Кмета на Община Смолян да сключи предварителен договор със
Светла Ангелова за продажба на 44 (двадесет и два) кв. м. от поземлен имот с
идентификатор 14605.502.1001 (едно, четири, шест, нула, пет, точка, пет, нула, две, точка,
eдно, нула, нула, едно) целия с площ от 5035 кв.м. /пет хиляди тридесет и пет кв.м./с начин
на трайно ползване: за второстепенна улица, трайно предназначение на територията:
урбанизирана, при граници: 14605.502.170, 14605.502.305, 14605.502.397, улична
регулация, по кадастралната карта на с. Гела, общ. Смолян, публична общинска
собственост на пазарна оценка от 1320 (хиляда триста и двадесет) лева, без ДДС.
5. След влизане в сила на изменението на Подробният устройствен план и плащане
на цената, да сключи окончателен договор.
6. Част от постъпленията по продажбата на гореописаният имот в размер на 30 %
от пазарната оценка да се използват за финансиране, за основен и текущ ремонт на
социалната и техническата инфраструктура на територията на съответното населено място.

ПО ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Сключване на предварителен
договор по реда на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ за част от поземлен имот с идентификатор
67653.912.189 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Смолян.
Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Преминаваме към точка 26. Сключване на предварителен договор
по реда на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ за част от поземлен имот с идентификатор
67653.912.189 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Смолян. Давам
думата на г-жа Цекова.
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МАРИАНА ЦЕКОВА: Благодаря ви, г-жо Аръчкова! Няма какво да добавя.
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Благодаря, г-жо Цекова! Колеги, имате думата за изказвания. Не
виждам. Който е съгласен да прекратим разискванията, моля да гласува. „Против“?
„Въздържали се“?
ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 23, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0.
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: 23 „за”, без „против” и „въздържали се”. Г-н Кръстанов, може ли
да помоля за ръката ви? Благодаря! Прекратихме разискванията. Преминаваме към
гласуване на решението.
Поименно гласуване на проекта за решение по т. 26 от дневния ред:
1. Ангел Безергянов
2. Божидар Шуманов
3. Валентин Кюлхански
4. Венера Аръчкова
5. Вижданка Младенова
6. Виолета Бояджиева
7. Денислав Костов
8. Димитър Ангелов
9. Димитър Кръстанов
10. Екатерина Гаджева
11. Иван Френкев
12. Иван Гавазов
13. Илия Томов
14. Коста Начев
15. Мария Семерджиева
16. Милен Журналов
17. Минчо Симов
18. Петър Мирчев
19. Петър Янев
20. Рабие Кьосева
21. Радослава Вълчанова – Кисимова
22. Салих Аршински
23. Сийка Йочева
24. Софка Иванова
25. Стефан Бадев
26. Стоян Иванов
27. Тихомир Ризов
28. Тодор Митов
29. Филип Топов

– „за“
– „за“
– отсъства
– „за“
– „за“
– „за”
– „за“
– „за“
– „за“
– „за“
– „за“
– „за”
– отсъства
– „за“
– „за”
– „за“
– „за“
– „за“
– „за“
– отсъства
– „за“
– „за“
– „за“
– „за”
– „за“
– „за“
– „за“
– „за”
– „за“

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: С 26 „за“, без „против“ и „въздържали се“, приехме решението по
точка 26.
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, и чл. 27, ал. 5 от Закона
за местното самоуправление и местната администрация, чл. 6, ал. 1 и ал. 3 от Закона за
общинската собственост и чл. 5, ал. 2 и ал. 5 от Наредбата за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество чл. 35, ал. 4, т. 2 и чл. 8, ал. 9 от Закона
за общинската собственост от Закона за общинската собственост и чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от
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Закона за устройство на територията
Р Е Ш И:
1. Обявява от публична общинска собственост в частна общинска собственост,
поради отпаднало предназначение – 22 (двадесет и два) кв. м. от поземлен имот с
идентификатор 67653.912.189 (шест, седем, шест, пет, три, точка, девет, едно, две, точка,
eдно, осем, девет) целия с площ от 4932.00 кв.м. /четири хиляди деветстотин тридесет и
две кв.м. /с начин на трайно ползване: за второстепенна улица, трайно предназначение на
територията: урбанизирана, при граници: 67653.912.173, 67653.912.174, 67653.914.395,
улична регулация, кв. 32 по плана на гр. Смолян, публична общинска собственост, съгласно
приложената комбинирана скица .
2. Допълва Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска
собственост за 2022 година приета с Решение № 687/22.12.2021 година на Общински съвет
Смолян в Приложение № 5 – Разпоредителни сделки на основание чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от
от Закона за устройство на територията, допълва 22 (двадесет и два) кв. м. от поземлен
имот с идентификатор 67653.912.189 (шест, седем, шест, пет, три, точка, девет, едно, две,
точка, eдно, осем, девет) целия с площ от 4932.00 кв.м. /четири хиляди деветстотин
тридесет и две кв.м. /с начин на трайно ползване: за второстепенна улица, трайно
предназначение на територията: урбанизирана, при граници: 67653.912.173,
67653.912.174, 67653.914.395, улична регулация, кв. 32 по плана на гр. Смолян, публична
общинска собственост.
3. Дава съгласие за сключване на предварителен договор с Красина Хаджиева, Ема
Хаджиева, Дейвид Хаджиев, Милко Стопанов, по реда на чл. 15, ал. 3, и ал. 5 от Закона за
устройства на територията.
4. Упълномощава Кмета на Община Смолян да сключи предварителен договор
Красина Хаджиева, Ема Хаджиева, Дейвид Хаджиев, Милко Стопанов, за продажба на 22
(двадесет и два) кв. м. от поземлен имот с идентификатор 67653.912.189 (шест, седем,
шест, пет, три, точка, девет, едно, две, точка, eдно, осем, девет) целия с площ от 4932.00
кв.м. /четири хиляди деветстотин тридесет и две кв.м. /с начин на трайно ползване: за
второстепенна улица, трайно предназначение на територията: урбанизирана, при граници:
67653.912.173, 67653.912.174, 67653.914.395, улична регулация, кв. 32 по плана на гр.
Смолян, публична общинска собственост на пазарна оценка от 880 (осемстотин и
осемдесет) лева, без ДДС .
5. След влизане в сила на изменението на Подробният устройствен план и плащане
на цената, да сключи окончателен договор.

ПО ДВАДЕСЕТ И ОСМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Продажба на поземлен имот с
идентификатор 81520.501.603, образуващ УПИ ІІ, кв. 10а по плана на с. Чокманово, общ.
Смолян.
Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Преминаваме към точка 28. Продажба на поземлен имот с
идентификатор 81520.501.603, образуващ УПИ ІІ, кв. 10а по плана на с. Чокманово, общ.
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Смолян. Имате думата колеги, за изказвания. Който е съгласен да прекратим
разискванията, моля да гласува. „Против“? „Въздържали се“?
ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 24, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0.
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: 24 „за”, без „против” и „въздържали се”. Прекратихме
разискванията. Колеги, преминаваме към гласуване. Г-н Аршински, ръката. Благодаря ви!
Поименно гласуване на проекта за решение по т. 28 от дневния ред:
1. Ангел Безергянов
2. Божидар Шуманов
3. Валентин Кюлхански
4. Венера Аръчкова
5. Вижданка Младенова
6. Виолета Бояджиева
7. Денислав Костов
8. Димитър Ангелов
9. Димитър Кръстанов
10. Екатерина Гаджева
11. Иван Френкев
12. Иван Гавазов
13. Илия Томов
14. Коста Начев
15. Мария Семерджиева
16. Милен Журналов
17. Минчо Симов
18. Петър Мирчев
19. Петър Янев
20. Рабие Кьосева
21. Радослава Вълчанова – Кисимова
22. Салих Аршински
23. Сийка Йочева
24. Софка Иванова
25. Стефан Бадев
26. Стоян Иванов
27. Тихомир Ризов
28. Тодор Митов
29. Филип Топов

– „за“
– „за“
– отсъства
– „за“
– „за“
– „за“
– „за“
– „за“
– „за“
– „за“
– „за“
– „за”
– отсъства
– „за“
– „за”
– „за“
– „за“
– „за“
– „за“
– отсъства
– отсъства
– „за“
– „за“
– „за”
– „за“
– „за“
– „за“
– „за”
– „за“

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: С 25 „за“, без „против“ и „въздържали се“, приехме решението по
т. 28.
Общинският съвет след като се запозна с Докладната записка на Николай Мелемов
– кмет на община Смолян, на основание чл. 8, ал. 9 и чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската
собственост във връзка с чл. 45 от Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество и чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 и чл. 27, ал. 5, чл. 52, ал.
5, т. 2 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 2022 година приета с решение № 687/22.12.2021 год. в Приложение № 2 –
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Разпоредителни сделки на основание 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост,
допълва поземлен имот с идентификатор 81520.501.603 (осем, едно, пет, две, нула, точка
пет, нула, едно, точка, шест, нула, три) с площ 631.00 /шестстотин тридесет и един / кв.м.
с начин на трайно ползване: Ниско застрояване (10m), трайно предназначение на
територията: Урбанизирана, образуващ в УПИ ІІ, кв. 10а по плана на с. Чокманово, общ.
Смолян, при граници: 81520.5.196, 81520.501.602, 81520.501.9031, актуван с Акт за частна
общинска собственост № 1900/02.06.2017 год., вписан в ЗС/ПВ под № 132, том ІІІ, дело
326/2017 год.
2. Дава съгласие Община Смолян да продаде на „ТОРО АЛФА„ ЕООД, поземлен
имот с идентификатор 81520.501.603 (осем, едно, пет, две, нула, точка пет, нула, едно,
точка, шест, нула, три) с площ 631.00 /шестстотин тридесет и един / кв.м. с начин на трайно
ползване: Ниско застрояване (10m), трайно предназначение на територията:
Урбанизирана, образуващ в УПИ ІІ, кв. 10а по плана на с. Чокманово, общ. Смолян, при
граници: 81520.5.196, 81520.501.602, 81520.501.9031, актуван с Акт за частна общинска
собственост № 1900/02.06.2017 год., вписан в ЗС/ПВ под № 132, том ІІІ, дело 326/2017 год.
на стойност 8834,00 (осем хиляди осемстотин тридесет и четири) лева без ДДС.
3. Упълномощава Кмета на Община Смолян да извърши необходимите действия по
изпълнение на горното решение.
4. Част от постъпленията по продажбата на гореописаният имот в размер на 30 % от
пазарната оценка да се използват за финансиране, за основен и текущ ремонт на
социалната и техническата инфраструктура на територията на съответното населено
място.
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Колеги, извинявам се много! Изпуснала съм точка 27.
ПО ДВАДЕСЕТ И СЕДМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Сключване на предварителен
договор по реда на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ за част от поземлен имот с идентификатор
67653.917.666 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Смолян, кв.
Смолян.
Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Сключване на предварителен договор по реда на чл. 15, ал. 3 и ал.
5 от ЗУТ за част от поземлен имот с идентификатор 67653.917.666 по кадастралната карта
и кадастралните регистри на гр. Смолян, кв. Смолян. Г-жа Цекова няма какво да добави.
Имате думата за изказвания. Не виждам. Който е съгласен да прекратим разискванията,
моля да гласува. „Против“? „Въздържали се“?
ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 24, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0.
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: 24 „за”, без „против” и „въздържали се”. Прекратихме
разискванията. Колеги, гласуване на решение на точка 27.
Поименно гласуване на проекта за решение по т. 27 от дневния ред:
1.
2.
3.
4.
5.

Ангел Безергянов
Божидар Шуманов
Валентин Кюлхански
Венера Аръчкова
Вижданка Младенова

– „за“
– „за“
– отсъства
– „за“
– „за“
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6. Виолета Бояджиева
7. Денислав Костов
8. Димитър Ангелов
9. Димитър Кръстанов
10. Екатерина Гаджева
11. Иван Френкев
12. Иван Гавазов
13. Илия Томов
14. Коста Начев
15. Мария Семерджиева
16. Милен Журналов
17. Минчо Симов
18. Петър Мирчев
19. Петър Янев
20. Рабие Кьосева
21. Радослава Вълчанова – Кисимова
22. Салих Аршински
23. Сийка Йочева
24. Софка Иванова
25. Стефан Бадев
26. Стоян Иванов
27. Тихомир Ризов
28. Тодор Митов
29. Филип Топов

– „за“
– „за“
– „за“
– „за“
– „за“
– „за“
– „за”
– отсъства
– „за“
– „за”
– „за“
– „за“
– „за“
– „за“
– отсъства
– „за“
– „за“
– „за“
– „за”
– „за“
– „за“
– „за“
– „за”
– „за“

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: С 26 „за“, без „против“ и „въздържали се“, приехме решението и
по т. 27.
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, и чл. 27, ал. 5 от Закона
за местното самоуправление и местната администрация чл. 35, ал. 4, т. 2 и чл. 8, ал. 9 от
Закона за общинската собственост и чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от Закона за устройство на
територията
Р Е Ш И:
1. Допълва Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска
собственост за 2022 година приета с Решение № 687/22.12.2021 година на Общински съвет
Смолян в Приложение № 5 – Разпоредителни сделки на основание чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от
Закона за устройство на територията, допълва 460 (четиристотин и шестдесет) кв. м. от
поземлен имот с идентификатор 67653.917.666 (шест, седем, шест, пет, три, точка, девет,
едно, седем, точка, шест, шест, шест ) с площ от 1004 кв.м. /хиляда и четири /с начин на
трайно ползване: за друг вид озеленени площи, трайно предназначение на територията:
урбанизирана, при граници: 67653.917.624, 67653.917.667, 67653.917.622, IV-озеленяване и
ТП в кв.221 по плана на гр. Смолян, кв. Смолян актуван с акт за частна общинска
собственост № 1356/22.04.2008 г. год., вписан в ЗС/ПВ акт № 104, том V, рег. 1238, дело
1060/23.04.2008 г.
2. Дава съгласие за сключване на предварителен договор с Венелин Ратайски по
реда на чл. 15, ал. 3, и ал. 5 от Закона за устройства на територията.
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3. Упълномощава Кмета на Община Смолян да сключи предварителен договор
Венелин Ратайски за продажба на 460 (четиристотин и шестдесет) кв. м. от поземлен имот
с идентификатор 67653.917.666 (шест, седем, шест, пет, три, точка, девет, едно, седем,
точка, шест, шест, шест ) с площ от 1004 кв.м. /хиляда и четири /с начин на трайно ползване:
за друг вид озеленени площи, трайно предназначение на територията: урбанизирана, при
граници: 67653.917.624, 67653.917.667, 67653.917.622, IV-озеленяване и ТП в кв.221 по
плана на гр. Смолян, кв. Смолян актуван с акт за частна общинска собственост №
1356/22.04.2008 г. год., вписан в ЗС/ПВ акт № 104, том V, рег. 1238, дело 1060/23.04.2008
г. на пазарна оценка от 27 600 (двадесет и седем хиляди и шестстотин) лева, без ДДС.
4. След влизане в сила на изменението на Подробният устройствен план и плащане
на цената, да сключи окончателен договор.
ПО ДВАДЕСЕТ И ДЕВЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Продажба на общински
жилищен имот – самостоятелен обект с идентификатор 67653.927.28.31.2 по кадастрална
карта на гр. Смолян (общински апартамент на правоимащ наемател).
Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Вдига ръка Коста Начев. Слушам, г-н Начев!
КОСТА НАЧЕВ: Предлагам точка 29 и 30 да ги гледаме заедно, г-жо Аръчкова.
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Колеги, подлагам на гласуване предложението на г-н Начев. Който
е „за“ да разгледаме точка 29 и 30 заедно, моля да гласува. „Против“? „Въздържали се“ ?
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 24, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0.
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: 24 „за“, без „против“ и „въздържали се“. Ще гласуваме заедно
двете точки и ще се нанесат резултатите и на двете. Колеги, има ли някой нещо да пита?
Не виждам. Който е съгласен да прекратим разискванията, моля да гласува. „Против“?
„Въздържали се“
ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 23, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0.
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: С 23 „за”, без „против” и „въздържали се”, прекратихме
разискванията. Колеги, преминаваме към гласуване на решенията.
Поименно гласуване на проекта за решение по т. 29 и т. 30 от дневния ред:
1. Ангел Безергянов
2. Божидар Шуманов
3. Валентин Кюлхански
4. Венера Аръчкова
5. Вижданка Младенова
6. Виолета Бояджиева
7. Денислав Костов
8. Димитър Ангелов
9. Димитър Кръстанов
10. Екатерина Гаджева
11. Иван Френкев
12. Иван Гавазов
13. Илия Томов
14. Коста Начев
15. Мария Семерджиева
16. Милен Журналов
17. Минчо Симов

– „за“
– „за“
– отсъства
– „за“
– „за“
– „въздържала се“
– „за“
– „за“
– „въздържал се“
– „за“
– отсъства
– отсъства
– отсъства
– „за“
– „за”
– „за“
– отсъства
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18. Петър Мирчев
19. Петър Янев
20. Рабие Кьосева
21. Радослава Вълчанова – Кисимова
22. Салих Аршински
23. Сийка Йочева
24. Софка Иванова
25. Стефан Бадев
26. Стоян Иванов
27. Тихомир Ризов
28. Тодор Митов
29. Филип Топов

– „за“
– „за“
– отсъства
– „за“
– „за“
– „за“
– „за”
– „въздържал се“
– „за“
– „за“
– „за”
– отсъства

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: С 19 „за“, 3 „въздържали се“, без „против“, се приемат решенията.
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 2022 година”, приета с Решение № 687/22.12.2021г. на Общински съвет
Смолян в Приложение 9 – „Общински жилищни имоти за отдаване под наем по реда на
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, ул. „Васил Райдовски” № 28, бл. „Прогрес“ 4, вх. А, ет. 1, ап. 2 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 Розалия Палазова общински
жилищен имот – самостоятелен обект с идентификатор 67653.927.28.31.2 (шест, седем,
шест, пет, три, точка, девет, две, седем, точка, две, осем, точка, три, едно, точка, две), с
площ 82.54 кв.м. (осемдесет и две цяло и петдесет и четири 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: няма, с адрес: гр.
Смолян, кв. Устово, ул. „Васил Райдовски“ № 28, бл. Прогрес 4, вх. А, ет. 1, ап. 2, който
самостоятелен обект се намира в сграда с идентификатор 67653.927.28.31, разположена в
поземлен имот с идентификатор 67653.927.28, ведно с 1,99% идеални части от общите
части и от правото на строеж и избено помещение № 2 с площ 7.28 кв.м. (седем цяло и
двадесет и осем стотни), при съседни самостоятелни обекти: на същия етаж:
67653.927.28.31.1; 67653.927.28.31.3; под обекта: няма, над обекта: 67653.927.28.31.8,
актуван с Акт за частна общинска собственост №1470/16.09.2009 г., вписан в Служба по

90

Протокол № 33/31.03.2022 г.
вписванията под № 82, том VIII, дело № 1527, вх. регистър №2132/18.09.2009 г., на
стойност 27 116 лева (двадесет и седем хиляди сто и шестнадесет лева).
3. Упълномощава Кмета на Община Смолян да извърши необходимите действия по
изпълнение на горното решение.
ПО ТРИДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Продажба на общински жилищен имот
– самостоятелен обект с идентификатор 67653.927.28.31.17 по кадастрална карта на гр.
Смолян (общински апартамент на правоимащ наемател).
Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян
Поименно гласуване на проекта за решение по т. 29 и т. 30 от дневния ред:
1. Ангел Безергянов
2. Божидар Шуманов
3. Валентин Кюлхански
4. Венера Аръчкова
5. Вижданка Младенова
6. Виолета Бояджиева
7. Денислав Костов
8. Димитър Ангелов
9. Димитър Кръстанов
10. Екатерина Гаджева
11. Иван Френкев
12. Иван Гавазов
13. Илия Томов
14. Коста Начев
15. Мария Семерджиева
16. Милен Журналов
17. Минчо Симов
18. Петър Мирчев
19. Петър Янев
20. Рабие Кьосева
21. Радослава Вълчанова – Кисимова
22. Салих Аршински
23. Сийка Йочева
24. Софка Иванова
25. Стефан Бадев
26. Стоян Иванов
27. Тихомир Ризов
28. Тодор Митов
29. Филип Топов

– „за“
– „за“
– отсъства
– „за“
– „за“
– „въздържала се“
– „за“
– „за“
– „въздържал се“
– „за“
– отсъства
– отсъства
– отсъства
– „за“
– „за”
– „за“
– отсъства
– „за“
– „за“
– отсъства
– „за“
– „за“
– „за“
– „за”
– „въздържал се“
– „за“
– „за“
– „за”
– отсъства

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: С 19 „за“, 3 „въздържали се“, без „против“, се приемат решенията.
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
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местното самоуправление и местната администрация
Р Е Ш И:
1. Изменя „Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска
собственост за 2022 година”, приета с Решение № 687/22.12.2021г. на Общински съвет
Смолян в Приложение 9 – „Общински жилищни имоти за отдаване под наем по реда на
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, ул. „Васил Райдовски” № 28, бл. „Прогрес“ 4, вх. В, ет. 3, ап. 5 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 Севдалина Керменова общински
жилищен имот – самостоятелен обект с идентификатор 67653.927.28.31.17 (шест, седем,
шест, пет, три, точка, девет, две, седем, точка, две, осем, точка, три, едно, точка, едно,
седем), с площ 84.50 кв.м. (осемдесет и четири цяло и петдесет стотни), брой нива на
обекта: 1, предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, по
кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Смолян, одобрени със заповед 3005-66/11.10.2004г. на ИД на АГКК, последно изменение засягащо самостоятелния обект е
от 08.03.2022 г., с адрес: гр. Смолян, кв. Устово, ул. „Васил Райдовски“ № 28, бл. Прогрес
4, вх. В, ет. 3, ап. 5, който самостоятелен обект се намира в сграда с идентификатор
67653.927.28.31, разположена в поземлен имот с идентификатор 67653.927.28, ведно с
2,27% идеални части от общите части и от правото на строеж и избено помещение № 4-В
с полезна площ 7.28 кв.м. (седем цяло и двадесет и осем стотни), при съседни
самостоятелни обекти: на същия етаж: 67653.927.28.31.16; 67653.927.28.31.18; под
обекта: 67653.927.28.31.11, над обекта: 67653.927.28.31.23, съгласно схема №15-24195708.03.2022г. от СГКК - Смолян, актуван с Акт за частна общинска собственост
№2175/16.03.2022 г., вписан в Служба по вписванията под Акт № 127, том II, дело № 93,
вх. № 600/18.03.2022 г., на стойност 27 760 лева (двадесет и седем хиляди седемстотин
и шестдесет лева).
3. Упълномощава Кмета на Община Смолян да извърши необходимите действия по
изпълнение на горното решение.
ПО ТРИДЕСЕТ И ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Изменение и допълнение на
Решение № 727 от 27.01.2022 г. на Общински съвет – Смолян.
Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Преминаваме към точка 31. Изменение и допълнение на Решение
№ 727 от 27.01.2022 г. на Общински съвет – Смолян. Колеги, тука тези двете точки – 31 и
32 пак ли заедно ще ги гласуваме?
КОСТА НАЧЕВ: Не е лошо.
ВИОЛЕТА БОЯДЖИЕВА: Да, не е лошо.
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Някой да излезе с предложение, за да го подложа на гласуване.
КОСТА НАЧЕВ: Аз го предлагам.
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Добре. Предлагам да подложим на гласуване предложението на
г-н Начев за точка 31 и 32 да ги гледаме заедно. Който е „за“, моля да гласува. „Против“?
„Въздържали се“?
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ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 21, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0.
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: С 21 „за“, без „против“ и „въздържали се“, приехме решението
точка 31 и 32 да се гледат заедно. Колеги, някой по точките има ли нещо за разискване?
Да, г-н Топов.
ФИЛИП ТОПОВ: Съвсем накратко. Какво изменяме, какво допълваме? Малко повече
информация, защото наистина не можах да ги отворя тези две докладни записки. Какво
изменяме? Тези решения са актуални, от януари месец са и двете. По първата точка какво
изменяме и какво налага и допълваме и по втората? Чисто информативно.
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: По предложение на Областния управител 30 % от приходите,
съгласно ЗМСМА трябва да си отидат на населеното място, където се продава, извършва
продажбата. И просто той ни дава указания да допълним в тези решения. Както виждате,
вече в новите решения Общинска администрация си го слага като редче 30-те процента от
прихода, независимо 2 лева ли е, 50 лева ли е, колкото е, да си отиде за населеното място,
където е.
ФИЛИП ТОПОВ: Благодаря!
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Моля! Колеги, някой друг въпроси по разискванията на точка 31 е
32? Не виждам. Който е съгласен да прекратим разискванията, моля да гласува. „Против“?
„Въздържали се“?
ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 21, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0.
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: С 21 „за”, без „против” и „въздържали се”. Прекратихме
разискванията. Колеги, преминаваме към гласуване на самите решения на точка 31 и 32.
Поименно гласуване на проекта за решение по т. 31 и 32 от дневния ред:
1. Ангел Безергянов
2. Божидар Шуманов
3. Валентин Кюлхански
4. Венера Аръчкова
5. Вижданка Младенова
6. Виолета Бояджиева
7. Денислав Костов
8. Димитър Ангелов
9. Димитър Кръстанов
10. Екатерина Гаджева
11. Иван Френкев
12. Иван Гавазов
13. Илия Томов
14. Коста Начев
15. Мария Семерджиева
16. Милен Журналов
17. Минчо Симов
18. Петър Мирчев
19. Петър Янев
20. Рабие Кьосева
21. Радослава Вълчанова – Кисимова
22. Салих Аршински
23. Сийка Йочева
24. Софка Иванова
25. Стефан Бадев
26. Стоян Иванов

– „за“
– „за“
– отсъства
– „за“
– „за“
– „за“
– „за“
– „за“
– „за“
– „за“
– отсъства
– отсъства
– отсъства
– „за“
– „за”
– „за“
– „за“
– „за“
– „за“
– отсъства
– „за“
– „за“
– „за“
– „за”
– „за“
– „за“
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27. Тихомир Ризов
28. Тодор Митов
29. Филип Топов

– „за“
– „за”
– „за“

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: С 24 „за“, без „против“ и „въздържали се“, приехме решенията по
точка 31 и 32.
Общинският съвет след като се запозна с Докладната записка на Николай Мелемов
– кмет на община Смолян, на основание чл. 62, ал. 2 от Административнопроцесуалния
кодекс и чл. 21, ал. 1 т. 8 и ал. 2, чл. 27, ал. 5 и чл. 52 ал. 5 т. 2 от Закона за местното
самоуправление и местна администрация
Р Е Ш И:
1. Общински съвет – Смолян изменя и допълва Решение № 727/27.01.2022 г., в
частта на т. IV.:
IV. Дава съгласие 30 на сто от постъпленията от разпореждането от наем да се
използват за изпълнение на дейности от местно значение в съответното населено място.
ПО ТРИДЕСЕТ И ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Изменение и допълнение на
Решение № 728 от 27.01.2022 г. на Общински съвет – Смолян.
Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян
Поименно гласуване на проекта за решение по т. 31 и 32 от дневния ред:
1. Ангел Безергянов
2. Божидар Шуманов
3. Валентин Кюлхански
4. Венера Аръчкова
5. Вижданка Младенова
6. Виолета Бояджиева
7. Денислав Костов
8. Димитър Ангелов
9. Димитър Кръстанов
10. Екатерина Гаджева
11. Иван Френкев
12. Иван Гавазов
13. Илия Томов
14. Коста Начев
15. Мария Семерджиева
16. Милен Журналов
17. Минчо Симов
18. Петър Мирчев
19. Петър Янев
20. Рабие Кьосева
21. Радослава Вълчанова – Кисимова
22. Салих Аршински
23. Сийка Йочева
24. Софка Иванова

– „за“
– „за“
– отсъства
– „за“
– „за“
– „за“
– „за“
– „за“
– „за“
– „за“
– отсъства
– отсъства
– отсъства
– „за“
– „за”
– „за“
– „за“
– „за“
– „за“
– отсъства
– „за“
– „за“
– „за“
– „за”
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25. Стефан Бадев
26. Стоян Иванов
27. Тихомир Ризов
28. Тодор Митов
29. Филип Топов

– „за“
– „за“
– „за“
– „за”
– „за“

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: С 24 „за“, без „против“ и „въздържали се“, приехме решенията по
точка 31 и 32.
Общинският съвет след като се запозна с Докладната записка на Николай Мелемов
– кмет на община Смолян, на основание чл. 62, ал. 2 от Административнопроцесуалния
кодекс и чл. 21, ал. 1 т. 8 и ал. 2, чл. 27, ал. 5 и чл. 52 ал. 5 т. 2 от Закона за местното
самоуправление и местна администрация
Р Е Ш И:
1. Общински съвет – Смолян изменя и допълва Решение № 728/27.01.2022 г., в
частта на т. III.:
III. Дава съгласие 30 на сто от постъпленията от разпореждането от наем да се
използват за изпълнение на дейности от местно значение в съответното населено място.
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Г-н Топов, вдигнали сте ръка нещо, казва г-жа Цекова. Извинявам
се, че не съм отреагирала. Не виждам.
ФИЛИП ТОПОВ: Не съм вдигал нищо.
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Добре.
КОСТА НАЧЕВ: Това не е добре.
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Благодаря ви, г-н Топов!
ПО ТРИДЕСЕТ И ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Възлагане на дейности в
горски територии – общинска собственост за маркиране на насаждения и дървета за сеч
съгласно Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските
територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни
горски продукти - приета с ПМС № 316 от 24.11.2011 г.
Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Преминаваме към точка 33. Възлагане на дейности в горски
територии – общинска собственост за маркиране на насаждения и дървета за сеч съгласно
Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии
- държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски
продукти - приета с ПМС № 316 от 24.11.2011 г. Думата има г-жа Цекова.
МАРИАНА ЦЕКОВА: Благодаря ви! Няма какво да добавя.
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Колеги, имате думата за изказвания. Благодаря ви, г-жо Цекова!
Не виждам. Който е съгласен да прекратим разискванията, моля да гласува. „Против“?
„Въздържали се“?
ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 23, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0.
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: С 23 „за”, без „против” и „въздържали се”, прекратихме
разискванията. Преминаваме към гласуване решението на точка 33.
Поименно гласуване на проекта за решение по т. 33 от дневния ред:
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1. Ангел Безергянов
2. Божидар Шуманов
3. Валентин Кюлхански
4. Венера Аръчкова
5. Вижданка Младенова
6. Виолета Бояджиева
7. Денислав Костов
8. Димитър Ангелов
9. Димитър Кръстанов
10. Екатерина Гаджева
11. Иван Френкев
12. Иван Гавазов
13. Илия Томов
14. Коста Начев
15. Мария Семерджиева
16. Милен Журналов
17. Минчо Симов
18. Петър Мирчев
19. Петър Янев
20. Рабие Кьосева
21. Радослава Вълчанова – Кисимова
22. Салих Аршински
23. Сийка Йочева
24. Софка Иванова
25. Стефан Бадев
26. Стоян Иванов
27. Тихомир Ризов
28. Тодор Митов
29. Филип Топов

– „за“
– „за“
– отсъства
– „за“
– „за“
– „за“
– „за“
– „за“
– „за“
– „за“
– отсъства
– отсъства
– отсъства
– „за“
– „за”
– „за“
– „за“
– „за“
– „за“
– отсъства
– „за“
– „за“
– „за“
– „за”
– „за“
– „за“
– „за“
– „за”
– отсъства

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: С 22 „за“, без „против“ и „въздържали се“, приехме решението и
по т. 33.
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, чл. 10, ал. 1, т. 18 от
Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии
- държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски
продукти
Р Е Ш И:
І. Възлага на кмета на Община Смолян да проведе процедура по възлагане и
сключи договор с избрания изпълнител за извършване на дейности в горски територии
общинска собственост за маркиране на насаждения и дървета за сеч.
II. Определя максимална цена без включен ДДС за изпълнение на дейностите,
както следва:
1. Маркиране на стояща дървесина на корен:
- Едра строителна дървесина -1.20лв./м3.
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2.
3.
4.
5.
6.
7.

- Средна строителна дървесина - 1.40 лв./м3.
- Дребна строителна дървесина - 1.70 лв./ м3.
- Дърва за огрев -1.70 лв. пространствен м3.
Изготвяне на карнет опис – 25.00 лв.
Изготвяне на план-извлечение на подотдел – 25.00 лв.
Изработване на технологичен план за добив на дървесина – 25.00 лв.
Издаване на позволително за сеч – 30.00 лв.
Изготвяне на протокол за освидетелстване на сечище – 50.00лв.
Експедиране на лежаща дървесина - 1.50лв/м3.

ПО ТРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Отпускане на еднократна
финансова помощ на Петър Василев за възстановяване на щети от възникналия пожар на
16.03.2022 г.
Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Преминаваме към точка 34. Разходване на месечните обезпечения
и отчисления – тя отпадна. На нейно място е точката, която относно отпускане на
еднократна финансова помощ на Петър Иванов Василев за възстановяване на щети от
възникналия пожар на 16.03.2022 г. Г-жо Цекова?
МАРИАНА ЦЕКОВА: Вие знаете на Каптажа какво се случи на хората. Живеят 6 човека
вътре. Затова поне малко да им помогнем, колкото е възможно.
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Колеги, имате думата за изказвания. Не виждам. Който е съгласен
да прекратим разискванията, моля да гласува. „Против“? „Въздържали се“?
ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 21, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0.
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: 21 „за”, без „против” и „въздържали се”. Прекратихме
разискванията. Преминаваме към гласуване.

Поименно гласуване на проекта за решение по т. 34 от дневния ред:
1. Ангел Безергянов
2. Божидар Шуманов
3. Валентин Кюлхански
4. Венера Аръчкова
5. Вижданка Младенова
6. Виолета Бояджиева
7. Денислав Костов
8. Димитър Ангелов
9. Димитър Кръстанов
10. Екатерина Гаджева
11. Иван Френкев
12. Иван Гавазов
13. Илия Томов
14. Коста Начев
15. Мария Семерджиева
16. Милен Журналов
17. Минчо Симов
18. Петър Мирчев
19. Петър Янев

– „за“
– „за“
– отсъства
– „за“
– „за“
– „за“
– „за“
– „за“
– „за“
– „за“
– отсъства
– отсъства
– отсъства
– „за“
– „за”
– „за“
– „за“
– не участва в гласуването
– „за“
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20. Рабие Кьосева
21. Радослава Вълчанова – Кисимова
22. Салих Аршински
23. Сийка Йочева
24. Софка Иванова
25. Стефан Бадев
26. Стоян Иванов
27. Тихомир Ризов
28. Тодор Митов
29. Филип Топов

– отсъства
– „за“
– „за“
– „за“
– „за”
– „за“
– „за“
– „за“
– „за”
– „за“

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: 23 „за“, без „против“ и „въздържали се“. Приехме и решението за
подпомагане на семейството на Петър Василев.
Общинският съвет след като се запозна с Докладната записка на Николай Мелемов
– кмет на община Смолян, на основание чл. 2, т. 2, чл. 10, чл. 11, ал. 2, т. 3, чл. 17, ал. 3 от
Правилника за реда, начина и условията за отпускане на еднократна помощ на лица и
семейства от местната администрация чл. 21, т. 23, пред. 1 и ал. 2, чл. 27, ал. 3 от Закона
за местното самоуправление и местната администрация
Р Е Ш И:
1. Дава съгласие да бъде отпусната еднократна финансова помощ в общ размер на 1
800 /словом: хиляда и осемстотин/ лева, за закупуване на строителни материали за
възстановяване на нанесените материални щети в следствие от възникнал пожар на
16.03.2022 г. на семейството на Петър Василев и сестра му Анастаска Мандова.
2. Възлага на Кмета на Община Смолян да изплати посочената сума в т.1 от
настоящето решение, след представяне на разходно-оправдателни документи от
семейството на Петър Василев и сестра му Анастаска Мандова.
ПО ТРИДЕСЕТ И ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Изменение и допълнение на
Наредба № 5 за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под
наем и продажба на общински жилища в община Смолян.
Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Преминаваме към точка 35 от дневния ред. Изменение и
допълнение на Наредба № 5 за условията и реда за установяване на жилищни нужди,
настаняване под наем и продажба на общински жилища в община Смолян. Давам думата
на г-жа Цекова.
МАРИАНА ЦЕКОВА: Благодаря! Няма какво да добавя.
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Благодаря, г-жо Цекова! Колеги, имате думата за изказвания. Да,
г-н Топов.
ФИЛИП ТОПОВ: Съвсем накратко. Колеги, моля да обърнете внимание, че ни се предлага
в чл. 15, ал. 1, т. 2 изменение на Наредбата. Срокът от 5 години ползвателят да е ползвал
имота да има право да го закупи, да се промени от 5 години на 2 години. Мисля, че това
не е обосновано. Останалата част на предложението съм съгласен. Сами разбирате, че от
две години човек, ако дойде и бъде настанен в общинско жилище и му дадем право да го
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купи и след това да го препродаде, не е много о`кей, дето вика министър-председателя.
Затова ви моля, дето се вика, когато гласуваме…
МАРИАНА ЦЕКОВА: Приемам го, г-н Топов.
ФИЛИП ТОПОВ: … точно този параграф да отпадне.
МАРИАНА ЦЕКОВА: Приемам го, г-н Топов. Приемам го.
ФИЛИП ТОПОВ: Thank you!
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Колеги, други изказвания?
СТОЯН ИВАНОВ: Г-жо Цекова, на какво основание го приемате, след като сте го
предложили?
МАРИАНА ЦЕКОВА: Еми, приемам го. Тъй или иначе ще…
КОСТА НАЧЕВ: Предложение на Филип Топов бе, Стояне.
СТОЯН ИВАНОВ: Да бе, ама защо? Какъв е мотива да го намалим? Защото аз съм…
КОСТА НАЧЕВ: 5 години да остане.
СТОЯН ИВАНОВ: Мисълта ми е, че тази Наредба много метаморфози така е изживявала.
Какво ли не сме виждали по нея. Сега просто ми е интересно защо след като се мотивирате,
че е необходимо на 2, сега изведнъж го оттегляте?
ФИЛИП ТОПОВ: Не, те не го оттеглят. Тя приема моето предложение.
ВИОЛЕТА БОЯДЖИЕВА: Г-н Топов я е убедил просто.
САЛИХ АРШИНСКИ: И използва „Thank you!“.
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Силни аргументи, силни аргументи!
ВИОЛЕТА БОЯДЖИЕВА: Убедил я е.
КОСТА НАЧЕВ: Браво, Филип! Вдигна го!
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Такива аргументи, и други неща могат да станат.
КОСТА НАЧЕВ: Щом го приема…
ФИЛИП ТОПОВ: Г-жа Цекова е убедителна.
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Благодаря ви за малко разведряващата обстановка!
ФИЛИП ТОПОВ: Крайно време е! Вие сте наблъскали 40 точки, вземаме да изперкваме
вече.
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Други желаещи колеги да се изкажат има ли?
ДИМИТЪР АНГЕЛОВ: От полуавтомат стана автомат.
КОСТА НАЧЕВ: Сам си пада.
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Колеги, ако няма други разисквания, моля да гласуваме
прекратяване на разискванията. Ако няма други, който е „за“, моля да гласува. „Против“?
„Въздържали се“?
ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 21, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0.
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: С 21 „за”, без „против” и „въздържали се”… Г-н Аршински, бихте
ли си свалили ръката? …прекратихме разискванията.
Поименно гласуване на проекта за решение по т. 35 от дневния ред:
1.
2.
3.
4.
5.

Ангел Безергянов
Божидар Шуманов
Валентин Кюлхански
Венера Аръчкова
Вижданка Младенова

– „за“
– „за“
– отсъства
– „за“
– „за“

СТОЯН ИВАНОВ: Какво гласуваме, г-жо председател?
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Моля?
СТОЯН ИВАНОВ: Какво гласуваме? Предложението на г-н Топов или какво?
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: В момента гласуваме решението с направената…
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ФИЛИП ТОПОВ: Цялата наредба.
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Гласуваме, г-н Стоян Иванов, гласуваме така предложената ви
докладна с направената корекция, която от страна на Общината си я приемат. Да бъде
вместо 2 – 5 години.
ФИЛИП ТОПОВ: Да си остане 5.
Поименно гласуване на проекта за решение по т. 35 от дневния ред:
1. Ангел Безергянов
2. Божидар Шуманов
3. Валентин Кюлхански
4. Венера Аръчкова
5. Вижданка Младенова
6. Виолета Бояджиева
7. Денислав Костов
8. Димитър Ангелов
9. Димитър Кръстанов
10. Екатерина Гаджева
11. Иван Френкев
12. Иван Гавазов
13. Илия Томов
14. Коста Начев
15. Мария Семерджиева
16. Милен Журналов
17. Минчо Симов
18. Петър Мирчев
19. Петър Янев
20. Рабие Кьосева
21. Радослава Вълчанова – Кисимова
22. Салих Аршински
23. Сийка Йочева
24. Софка Иванова
25. Стефан Бадев
26. Стоян Иванов
27. Тихомир Ризов
28. Тодор Митов
29. Филип Топов

– „за“
– „за“
– отсъства
– „за“
– „за“
– „за“
– отсъства
– „за“
– „за“
– „за“
– отсъства
– отсъства
– отсъства
– „за“
– „за”
– „за“
– „за“
– „за“
– „за“
– отсъства
– „за“
– „за“
– „за“
– „за”
– отсъства
– „въздържал се“
– „за“
– „за”
– „за“

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: 21 „за“ и 1 „въздържал се“, приехме решението по т. 35 от дневния
ред.
Общинският съвет след като се запозна с Докладната записка на Николай Мелемов
– кмет на община Смолян, на основание чл. 21, ал. 1, т. 7 ал. 2, чл. 27, ал. 4 и 5 от ЗМСМА
във вр. с чл. 45а от Закон за общинската собственост, чл. 76, ал. 3 и чл. 79 от АПК
Р Е Ш И:
І. Приема изменение и допълнение на Наредба № 5 за условията и реда за
установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на общински жилища
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в община Смолян приета с приета с Решение № 56/30.12.2019 година на Общински съвет
– Смолян по следния начин:
§ 1. В глава втора, раздел I чл. 6, ал. 1 се добавя нова точка 11 с текст – „При
не обитаване на титуляря на общинското жилище за повече от 3 месеца в календарната
година, установено с констативен протокол от служители на общинската администрация,
освен ако не е по здравословни причини“ и точка 12 с текст „При смърт на титулярят.“
§ 2. В глава втора, раздел IV, в чл. 15, ал.1 се добавя нова точка 5 с текст – „Да
не е нарушавал клаузите по сключения договор за наем на общинско жилище“.
В чл. 15 се добавя нова алинея (4) със следния текст – „Резервните общински
жилища не могат да бъдат продавани.“
§ 3. В глава втора, раздел IV чл. 16, ал.6 При неплащане в указания срок,
заповедта се отменя с нова заповед, преписката за продажба се прекратява и се внася
предложение до Кмета на Община Смолян за промяна предназначението на жилището се
добавя следното допълнение към текста – „ Като разходите по процедурата за
закупуването на общинското жилище се заплащат от заявителя. „
§ 4. В глава трета, раздел IV, чл. 18, ал. 2, т. 1, текста „по т. 1 и т. 2 – с
удостоверение от МДТ за територията на Община Смолян, а за територията на цялата
страна с декларация;” да се чете: „Информацията по т. 1 и т. 2 се проверява служебно от
комисията по чл. 22, ал. 1“, чл. 18, ал. 2, т. 2, текста „с удостоверение от Службата по
вписвания, че не е прехвърляно недвижимо имущество след 01.01.1990 година;“, да се
чете: „с удостоверение от Службата по вписвания, че не е прехвърляно недвижимо
имущество през последните 10 /десет/ години, чл. 18, ал. 1, т. 3, текста „Не са прехвърляни
имоти по т.1 и 2 след 01.01.1990 година при подаване на заявлението с изключение на
прекратяване на съсобственост или дарение в полза на държавата, Общината или
организация с идеална цел;“ да се чете: „Не са прехвърляни имоти по т.1 и 2 последните
10 /десет/ години при подаване на заявлението с изключение на прекратяване на
съсобственост или дарение в полза на държавата, Общината или организация с идеална
цел;“
§ 5. В глава трета, раздел IV в чл. 35 се добавя нова точка 4 със следния текст:
„При смърт на титулярят, в настанителната заповед, може да бъде заменен по право като
наемател от преживелия съпруг/съпруга/ или от децата на титулярят в настанителната
заповед.“
§ 6. Служба „Общинска собственост и Дирекция „Общинска собственост“, да се
чете: Дирекция „Устройство на територията“, както и Дирекция „Социално подпомагане“,
да се чете: Дирекция „Хуманитарни дейности“, съгласно утвърдена структура на
Общинска администрация – Смолян.
§ 7. Добавя се Приложение № 3 към Наредба № 5 за условията и реда за
установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на общински жилища
в Община Смолян, с което да се утвърди бланка на заявление за подновяване на договор
за наем на общинско жилище.
II. Възлага на Кмета на община Смолян да публикува приетите промени и
допълнения на Наредба № 5 за условията и реда за установяване на жилищни нужди,
настаняване под наем и продажба на общински жилища в община Смолян.
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Наредбата влиза в сила с влизане в сила на Решение № 846/31.03.2022 г.
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Колеги, на точка 36 и 37 вносител съм аз. Трябва да изберем някой,
който да бъде председателстващ заседанието на Общинския съвет. Имате думата за
предложения.
ФИЛИП ТОПОВ: Г-н Безергянов.
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Други предложения, колеги?
ДИМИТЪР АНГЕЛОВ: Няма.
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Не виждам. Който е съгласен г-н Безергянов да бъде
председателстващ, моля да гласува. „Против“? „Въздържали се“?
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 21, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0.
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: 21 „за“, без „против“ и „въздържали се“. Приехме г-н Ангел
Безергянов да продължи да води нашето заседание. Имате думата, г-н Безергянов.
(Бел. на прот. Общинският съветник Ангел Безергянов продължи като временно
председателстващ да води заседанието на Общинския съвет по точки 36 и 37 от дневния
ред.)
АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Благодаря, г-жо Аръчкова! Уважаеми колеги, продължаваме към
изпълнение на нашия дневен ред.

ПО ТРИДЕСЕТ И ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Изпълнение на Решение №
736 от 27.01.2022 г. и Решение № 807 от 24.02.2022 г. на Общински съвет – Смолян.
Докладва: Венера Аръчкова – Председател на Общинския съвет
АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Докладна записка № 36 от г-жа Венера Аръчкова, председател на
Общински съвет – Смолян, относно изпълнение на наше Решение № 736 от 27.01.2022 г.
и Решение № 807 от 24.02.2022 г. на Общински съвет – Смолян. Г-жо Аръчкова, имате
думата като вносител относно докладна записка № 36.
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Аз искам да изкажа своята благодарност първо на г-н Златко
Карамучев. И тука в присъствието на г-жа Цекова като заместник-кмет в Общината,
защото той е един от хората, който за всяко решение на Общинския съвет, за което е
упълномощен да бъде представляващ нас, Общинския съвет, той ни дава доклади с
решенията какво и какво е изпълнено от това решение. Това в точка 36 са неговите
докладни относно решенията, които сме взели – Решение № 736 и Решение № 807. Едното
е за регионалното дружество по заетост, другото е относно „Перелик инфраструктурна
компания“. Няма какво да кажа допълнително. Просто той си изпълнява задълженията по
Закона за местното самоуправление и местната администрация, че когато е упълномощен
и се яви като представител на Общинския съвет, след това да даде отчет на неговата
работа.
АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Благодаря, г-жо Аръчкова! Колеги, разкривам дискусия. Имате
думата по така предложената докладна записка и решенията към нея. Има ли желание от
страна на общинските съветници да вземат отношение по така предложената докладна
записка и проекта за решение към нея?
ВИОЛЕТА БОЯДЖИЕВА: Не.
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АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Не виждам. В това отношение, г-жо Аръчкова, една друга
препоръка. Всички общински служители, които са упълномощени, да бъдат така добри да
ни запознават и да дават за сведение такива доклади. Това е един добър пример, който се
мултиплицира.
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Това нещо казах на Общинска администрация. Дай Боже, да имат
повече такива служители и когато ние поискаме справка, не да им става неудобно, че сме
поискали някаква справка и да ни я отлагат във времето, а просто да ни бъде дадена в
определените срокове.
АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Благодаря ви, г-жо Аръчкова! Колеги, не виждам желание някой
да вземе отношение. Г-н Топов, заповядайте!
ФИЛИП ТОПОВ: За разтоварване. Още ли е вакантна длъжността зам.-кмет по
финансово-икономическите въпроси?
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Г-н Топов, на точка 7-ма, където се разискваше структура на
Община Смолян, точка 5-та, извинявайте, където се бистреше структура на Община
Смолян, г-н Николов, г-жа Цекова, г-н Захариев казаха, че „да“, в момента е свободна.
ФИЛИП ТОПОВ: И как може Общината без финансов министър?! Затова сме горе-долу
така в падащо състояние. Благодаря! Това беше за разтоварване в интерес на истината.
АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Колеги, подлагам на гласуване прекратяване на разискванията.
Който е „за“, моля да гласува с вдигане на ръка. „Против“? „Въздържали се“?
ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 21, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0.
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: 21 „за“, без „против“ и „въздържали се“.
АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: С 21 „за”, без „против” и „въздържали се”, прекратихме
разискванията. Колеги, в процедура на гласуване. Г-жо Аръчкова, ще ви помоля, тъй като
пред мен няма списък на общинските съветници, ако може да зачитате.
Поименно гласуване на проекта за решение по т. 36 от дневния ред:
1. Ангел Безергянов
2. Божидар Шуманов
3. Валентин Кюлхански
4. Венера Аръчкова
5. Вижданка Младенова
6. Виолета Бояджиева
7. Денислав Костов
8. Димитър Ангелов
9. Димитър Кръстанов
10. Екатерина Гаджева
11. Иван Френкев
12. Иван Гавазов
13. Илия Томов
14. Коста Начев
15. Мария Семерджиева
16. Милен Журналов
17. Минчо Симов
18. Петър Мирчев
19. Петър Янев
20. Рабие Кьосева
21. Радослава Вълчанова – Кисимова
22. Салих Аршински
23. Сийка Йочева

– „за“
– „за“
– отсъства
– „за“
– „за“
– „за”
– „за“
– „за“
– „за“
– „за“
– отсъства
– отсъства
– отсъства
– „за“
– „за“
– „за“
– „за“
– „за“
– „за“
– отсъства
– „за“
– „за“
– „за“
103

Протокол № 33/31.03.2022 г.
24. Софка Иванова
25. Стефан Бадев
26. Стоян Иванов
27. Тихомир Ризов
28. Тодор Митов
29. Филип Топов

– „за”
– „за“
– „за“
– „за“
– „за”
– „за“

АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Благодаря ви, колеги!
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: 24 „за“, без „против“ и „въздържали се“.
АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Благодаря, г-жо Аръчкова! С 24 „за“, без „против“ и „въздържали
се“, приехме решенията за приемане на предоставените доклади за сведения.
Общинският съвет след като се запозна с Докладната записка на Венера Аръчкова –
Председател на Общински съвет - Сзмолян, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23, т. 24 и ал. 2
от Закона за местното самоуправление и местната администрация
Р Е Ш И:
1. Приема за сведение представения доклад в изпълнение на Решение №
736/27.01.2022 г., ведно с Протокол от проведеното извънредно общо събрание на
21.02.2022 г. на „Регионално дружество по заетост и структурно развитие – РДЗ и СР“
ООД, с ЕИК 120040327.
2. Приема за сведение представения доклад в изпълнение на Решение №
708/24.02.2022 г., ведно с Протокол от проведеното общо събрание на 21.03.2022 г. на
„Перелик инфраструктурна компания“ АД, с ЕИК 200093426 и приложенията към него.

ПО ТРИДЕСЕТ И СЕДМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Доклад за дейността на
Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Смолян през 2021 г.
Докладва: Венера Аръчкова – Председател на Общинския съвет
АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Следваща докладна записка от нашия дневен ред, под № 37.
Впрочем и последна. Това е докладна записка отново от г-жа Венера Аръчкова –
председател на Общински съвет – Смолян, относно доклад за дейността на Районна
служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Смолян през 2021 година. Г-жо
Аръчкова, имате думата.
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Няма какво да добавя. Знаете всички такива обществени дейности,
които са във връзка с обществения ред и с обслужването на населението на община
Смолян. На предишната сесия беше на Районната служба „Пожарна безопасност и защита
на населението“ – курортен комплекс Пампорово. Този път е на смолянската. Нещо, което
си е съвсем резонно и което хората си спазват сроковете и ни представят документите.
АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Благодаря ви, г-жо Аръчкова! Колеги, разкривам дискусия. Имате
думата по така предложения доклад за дейността на Районната служба „Пожарна
безопасност и защита на населението“ – Смолян. Не виждам колега общински съветник,
който желае да вземе отношение по нея, поради което предлагам да прекратим
разискванията. Който е „за“ прекратяване на разискванията, моля да гласува. „Против“?
„Въздържали се“?
ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 21, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0.
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АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: С 21 „за“, без „против“ и „въздържали се“, прекратихме
разискванията. Колеги, в процедура на гласуване сме. Г-жо Аръчкова, ще ви помоля за
съдействие.
Поименно гласуване на проекта за решение по т. 37 от дневния ред:
1. Ангел Безергянов
2. Божидар Шуманов
3. Валентин Кюлхански
4. Венера Аръчкова
5. Вижданка Младенова
6. Виолета Бояджиева
7. Денислав Костов
8. Димитър Ангелов
9. Димитър Кръстанов
10. Екатерина Гаджева
11. Иван Френкев
12. Иван Гавазов
13. Илия Томов
14. Коста Начев
15. Мария Семерджиева
16. Милен Журналов
17. Минчо Симов
18. Петър Мирчев
19. Петър Янев
20. Рабие Кьосева
21. Радослава Вълчанова – Кисимова
22. Салих Аршински
23. Сийка Йочева
24. Софка Иванова
25. Стефан Бадев
26. Стоян Иванов
27. Тихомир Ризов
28. Тодор Митов
29. Филип Топов

– „за“
– „за“
– отсъства
– „за“
– отсъства
– „за”
– „за“
– „за“
– „за“
– отсъства
– отсъства
– отсъства
– „за“
– „за“
– „за”
– „за“
– „за“
– „за“
– „за“
– отсъства
– „за“
– отсъства
– „за“
– „за”
– „за“
– „за“
– „за“
– „за”
– „за“

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: 22 „за“, без „против“ и „въздържали се“.
АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: С 22 „за“, без „против“ и „въздържали се“, приехме решенията и
по тази докладна записка.
Общинският съвет след като се запозна с Докладната записка на Венера Аръчкова –
Председател на Общински съвет - Смолян, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона
за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 70 от Наредба №
1 за осигуряване на обществения ред на територията на община Смолян
Р Е Ш И:
1. Приема за сведение доклад за дейността на Районна служба „Пожарна безопасност
и защита на населението“ – гр. Смолян през 2021 г.
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АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Г-жо Аръчкова, давам ви думата за закриване на настоящото
заседание. Благодаря ви, колеги!
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Благодаря ви, колеги, за активното участие днес! И при наличието,
че са 37 точки, от които бюджет и други такива с много неща, все пак в 17 часа и няколко
минути приключихме нашата работа. Аз искам да благодаря и на сътрудниците, които
работят с нас като Стилиян Узунски и като Анелия Кехайова, защото те спомагат за
нашата комуникация и нашата добра връзка с всички вас! Да им благодаря още веднъж и
на тях, защото създадената обстановка не се дължи само от нас, а и от тях самите! Да
благодаря на всички вас и да ви пожелая много здраве и приятна вечер! Да сме живи и
здрави, Дай Боже, сега вече с отпадането на всичките мерки относно ковид ситуацията,
грип или както и да е, на следващият път да се видим вече на живо в Сесийна зала в
Общината.
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: И ние благодарим! Бъдете здрави!
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Живи и здрави!
ДЕНИСЛАВ КОСТОВ: Всичко добро желаем!
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Всичко добро на всички! Приятна вечер!
(Заседанието на Общинския съвет беше закрито в 17.05 часа.)

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА /П/
Председател на Общински съвет – Смолян

Изготвил, /П/
Анелия Кехайова – гл. експерт
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