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

(Мандат 2019-2023 година) 

 

П Р О Т О К О Л 

№ 28 

 

Днес, 28.10.2021 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: 26 общински съветници. 

 Отсъстват: Божидар Шуманов, Мария Семерджиева, Стоян Иванов. 

 

 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА – председател на Общински съвет – Смолян: Добър ден на 
всички! На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, във връзка с чл. 63 от нашия правилник, чл. 55а и чл. 59а е свикано 

днешното заседание, на база тези членове и на база спазване заповедта на Министъра на 
здравеопазването, на 28 октомври от 15 часа, от разстояние. Предложеният ви дневен ред 

е от 20 точки, който е предоставен и разгледан на комисии. Имате изпратени 

допълнителни 2 точки. В крайна сметка предложението е тези две точки да бъдат 
включени в дневния ред. Колеги, имате думата относно така предложения ви дневен ред. 

ВИОЛЕТА БОЯДЖИЕВА: Само един въпрос, ако може. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Да. 
ВИОЛЕТА БОЯДЖИЕВА: Имам един въпрос, г-жо Аръчкова. Последната допълнителна 
докладна, която получих, може би аз не съм видяла всичко, но виждам само акт за 
собственост и скица, нищо друго.  

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Две докладни сме ви пратили допълнително, освен докладната, 
която ви беше предоставена на комисии за Студенец. Имате две пратени допълнителни. 

Едната за водния цикъл, а другата докладна е във връзка с Историческия музей. На 
историческия музей е скицата на Историческия музей, и самият акт за собственост. 
ВИОЛЕТА БОЯДЖИЕВА: Това съм получила и аз, но понеже мислех, че има някаква 
докладна. 
МАРИАНА ЦЕКОВА – зам.-кмет на Община Смолян: Има, има. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Има докладна. 
ВИОЛЕТА БОЯДЖИЕВА: Не съм я видяла тогава. Добре. 
МАРИАНА ЦЕКОВА: Ето я докладната. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Колеги, други въпроси има ли? Колеги, други въпроси някакви, 

възражения относно дневния ред имате ли? При това положение ще бъде от 23 точки. 

Едната точка е за „Студенец“, която ви е предоставена на комисии и другите две точки, 

които са от спешен характер и са ви предоставени днес. Не виждам, колеги. Най-напред 

предлагам да си установим кворума, който е в момента. Защото по мое усмотрение сме 
24, но нека да проверя. 
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Поименна проверка на кворума: 

 

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

 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: В момента присъстваме 21. Колеги, предлагам да прекратим 

разискванията най-напред на дневния ред. Който е „за“, моля да вдигне ръка. „Против“? 

„Въздържали се“? 

Благодаря ви, колеги! Г-н Томов, вие „за“ ли сте? Г-н Томов? 

ИЛИЯ ТОМОВ: Да, да, „за“. 

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

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Благодаря! Значи с 21 „за“ прекратихме разискванията по 

дневния ред. Предлагам дневният ред да се състои от 23 точки, като точка 19 си остават 
така, както са по стария дневен ред, 20-та е точката за „Студенец“, 21 е точката за водния 
цикъл, 22 е точката за Историческия музей и 23 е точката за приемане на нашия отчет за 
дейността на Общински съвет. Който е „за“, моля да гласува. Г-н Френкев и г-жа Кьосева, 
и вие се включихте.  
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: С 23 „за“ … 

ИВАН ФРЕНКЕВ:  Г-н Френкев се включи по време на проверката. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Не ми отговорихте. На проверката не ми отговорихте. Извинявам 

се, за което. 

ИВАН ФРЕНКЕВ: Нищо,  нищо. 
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ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: В крайна сметка 23-ма сме в момента. 23-ма „за“. „Против“? Не 
виждам. „Въздържали се“? Г-н Аршински, не разбрах вие как гласувахте. 
САЛИХ АРШИНСКИ: „За“ гласувах, вдигнах си ръката. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Да, понеже в момента не е отразено. Благодаря ви! 

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

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Значи с 23 „за“, приехме дневния ред, който е състои от 23 точки. 

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:  

 

1. Предложение за присъждане Значка на Община Смолян на проф. д-р Петър 

Петров – виден български учен – историк, за големите му заслуги за развитието 

на историята и историческата литература с изследвания за Родопския край и по 

повод 97-та му годишнина. 
Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

2. Предоставяне на безвъзмездно право на ползване на сгради-общинска 
собственост на народните читалищата на територията на община Смолян. 

Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

       

3. 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 
 

4. Възмездно право на пристрояване върху поземлен имот с идентификатор 

67653.917.794 по кадастралната карта на гр. Смолян – частна общинска 
собственост по реда на чл. 38, ал. 2 от Закона за общинската собственост. 

Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

5. Сключване на предварителен договор по реда на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ за част от 
поземлен имот с идентификатор 67653.921.77 по кадастралната карта на гр. Смолян, кв. 

Райково. 

Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
 

6. Изкупуване на поземлен имот № 714, кв. 42, 42б по плана на с. Полковник 

Серафимово, общ. Смолян на основание чл.199 от ЗУТ във връзка с чл. 33 от ЗС. 

Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

7. Прекратяване на съсобственост по реда на чл. 36, ал.1, т. 2 от ЗОС във връзка с 
чл. 36 от Закона за собствеността  (с. Славейно, общ. Смолян) 

Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

8. Продажба на поземлен имот с идентификатор 67653.934.348 - частна общинска 
собственост, ведно със сграда с идентификатор 67653.934.348.1 по  реда на чл.35, ал.1 от 
Закона за общинската собственост и чл.44, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество чрез публичeн търг с тайно 

наддаване. 
Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
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9. Дарение на РУ МВР – Смолян и писмо с вх. № ЕО-СМ-1519/14.10.2021 г. на Началника 
на РУ МВР – Смолян.      

Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
 

10. Срока на валидност на разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници, 

определяне броя на таксиметровите автомобили, обслужващи Община Смолян, броя на 
местостоянки и броя на престояващите в тях автомобили съгласно влезлите в сила 
промени на чл.24а на Закона за автомобилните превози. 

Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

11. Обезпечаване на авансово плащане по договор за безвъзмездна финансова помощ 

№BGENVIRONMENT-3.002-0004-C01, проект № BGENVIRONMENT-3.002-0004 

„Въвеждане на общински схеми за разделно събиране и рециклиране на отпадъци на 
територията на Община Смолян и Община Баните“,  по процедура BGENVIRONMENT-

3.002, Открита покана №2 „Кръгова икономика и ресурсна ефективност“,  по Резултат 3 

„Подобрено управление на ресурсите на общинско ниво (кръгова икономика)“ на 
Програма „Опазване на околната среда и климатични промени“, финансирана от 
Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г. 

Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

12. Актуализация на капиталов списък на Община Смолян за 2021 г. 
Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

13. Приемане на Наредба за реда за престой и паркиране на пътни превозни средства на 
територията на община Смолян. 

Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

14. Допълване Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска 
собственост за 2021 година. 

Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

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

схема  за обект: „Външно електро захранване на сгради за временно обитаване на 
„БОБ ТОНИ“ ООД в К.К. Пампорово, общ. Смолян“. 

Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

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

застрояване на поземлен имот с идентификатор 67653.6.204 в местност 
„БУЧКОВОТО“, землище гр. Смолян, Община Смолян. 

Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
 

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

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

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

Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
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18. Даване на предварително съгласие за „Изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ XVI За 
паркинг, УПИ II за хотел в рамките на ПИ 67653.934.452, 67653.934.463 и 

67653.934.464. Частична промяна на уличната регулация от о.т.17в до о.т.17е, кв.9 

по плана на гр. Смолян“. 

Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

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

застрояване на ПИ с идентификатор 81520.6.197 в  м. „Камбурското“, з-ще 
Чокманово, общ. Смолян. 

Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

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

Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

21. Даване на съгласие за процедиране на проект за изменение на Подробен 

устройствен план –  устройствени план-схеми за обект: „Интегриран воден проект 
на агломерация град Смолян“ заедно с допълнително разработени клонове, 
одобрен с Решение № 607, взето с Протокол № 31 от 30.11.2017 г. на Общински 

съвет – Смолян. 

Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

22. Предоставяне на сграда с идентификатор 67653.918.17.6 – общинска собственост, 
разположена в поземлен имот с идентификатор 67653.918.17 по кадастрална карта 
и кадастрални регистри на гр. Смолян на Регионален исторически музей „Стою 

Шишков“ гр. Смолян за безвъзмездно управление, по реда на Закона за 
общинската собственост. 

Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

23. Приемане Отчет за дейността на Общински съвет – Смолян и неговите комисии за 
периода от м. юли 2020 г. до м. септември 2021 г.  включително. 

Докладва: Венера Аръчкова – Председател на Общински съвет - Смолян 

 

 
ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Предложение за присъждане Значка на 
Община Смолян на проф. д-р Петър Петров – виден български учен – историк, за 
големите му заслуги за развитието на историята и историческата литература с 
изследвания за Родопския край и по повод 97-та му годишнина. 

Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Преминаваме към точка първа от дневния ред. Предложение за 
присъждане Значка на Община Смолян на проф. д-р Петър Петров – виден български 

учен – историк, за големите му заслуги за развитието на историята и историческата 
литература с изследвания за Родопския край и по повод 97-та му годишнина. Давам 

думата на г-н Мелемов.  
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НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Благодаря! Уважаеми госпожи и господа общински съветници, 

няма какво да добавя по тази точка. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Колеги, имате думата за изказвания. Не виждам. който е съгласен 

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

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

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: С 23-ма прекратихме разискванията. Колеги, поименно 

гласуване.  
 

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

 

1. Ангел Безергянов      – „за“ 

2. Божидар Шуманов      – отсъства 
3. Валентин Кюлхански     – „за“ 

4. Венера Аръчкова      – „за“ 

5. Вижданка Младенова     – „за“ 

6. Виолета Бояджиева      – „за“ 

7. Денислав Костов      – „за“ 

8. Димитър Ангелов      – „за“ 

9. Димитър Кръстанов     – „за“ 

10. Екатерина Гаджева      – „за“ 

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

13. Илия Томов       – „за“ 

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

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

19. Петър Янев       – „за“ 

20. Рабие Кьосева      – „за“ 

21. Радослава Вълчанова – Кисимова    – „за“ 

22. Салих Аршински      – „за“ 

23. Сийка Йочева      – „за“ 

24. Софка Иванова      – „за” 

25. Стефан Бадев      – „за“ 

26. Стоян Иванов      – отсъства 
27. Тихомир Ризов      – отсъства 
28. Тодор Митов      – „за” 

29. Филип Топов      – отсъства 
 

 

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

точка 1. 

 

Общинският съвет след като се запозна с Докладната записка на Николай 

Мелемов – кмет на община Смолян, на основание чл.21, ал.1 т.23 и ал.2 и чл.27, ал.3 от 
Закона за местното самоуправление и местната администрация и Раздел IV, чл.3, чл.5 от 
Правилника за отличията на Община Смолян, 

 

Р Е Ш И: 
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1. Удостоява проф. д-р Петър Петров с наградата „Значка на Смолян“. 

2. Възлага на Кмета на Община Смолян или на друг упълномощено от него лице да 
назначи наградата „Значка на Смолян“ на проф. д-р Петър Петров, при подходящ 

случай.  

3. Удостояването на проф. д-р Петър Петров  с наградата „Значка на Смолян“ да 
бъде вписано в Почетната книга на Община Смолян. 

 

 

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Предоставяне на безвъзмездно право на 
ползване на сгради-общинска собственост на народните читалищата на територията на 
община Смолян. 

Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Преминаваме към точка 2. Предоставяне на безвъзмездно право 

на ползване на сгради-общинска собственост на народните читалищата на територията 
на община Смолян. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Няма какво да добавя. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Колеги, имате думата за изказвания. Не виждам, колеги. Който е 
съгласен да прекратим разискванията, моля да гласува. Благодаря, колеги! „Против“? Г-

н Мирчев и г-н Журналов, ръчичките. Благодаря! „Въздържали се“? 

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

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

Поименно гласуване на проекта за решение по т. 2 от дневния ред: 

 

1. Ангел Безергянов      – „за“ 

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

5. Вижданка Младенова     – „за“ 

6. Виолета Бояджиева      – „за“ 

7. Денислав Костов      – „за“ 

8. Димитър Ангелов      – „за“ 

9. Димитър Кръстанов     – „за“ 

10. Екатерина Гаджева      – „за“ 

11. Иван Френкев      – не участва в гласуването 

12. Иван Гавазов      – „за“ 

13. Илия Томов       – „за“ 

14. Коста Начев       – „за“ 

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

17. Минчо Симов     – „за” 

18. Петър Мирчев      – „за“ 

19. Петър Янев       – „за“ 

20. Рабие Кьосева      – „за“ 

21. Радослава Вълчанова – Кисимова    – „за“ 

22. Салих Аршински      – „за“ 

23. Сийка Йочева      – „за“ 
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24. Софка Иванова      – „за” 

25. Стефан Бадев      – „за“ 

26. Стоян Иванов      – отсъства 
27. Тихомир Ризов      – отсъства 
28. Тодор Митов      – „за” 

29. Филип Топов      – отсъства 
 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: 23 „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.8 ал.2 и чл.27 ал.5 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация, чл.11 ал.1, чл.8 ал.9 , чл. 12 ал.3 от 
Закона за общинската собственост във връзка с чл. 21 ал.3 от Закона за народните 
читалища и чл.39, ал.5 от Закона за общинската собственост и § 4 от ПЗР на Закона за 
народните читалища, 

 

Р Е Ш И: 

 

І. Допълва Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска 
собственост за 2021 година, приета с Решение №395/22.12.2020 година на Общински 

съвет Смолян в Приложение № 8 - Прогнозен списък на имотите общинска собственост, 
подходящи за управление, посочени в Приложение I.  

 1. Имоти-общинска собственост, стопанисвани от Народните читалища в Община 
Смолян, вписани в Националния публичен регистър на народните читалища и 

читалищните сдружения към Министерство на културата, съгласно Приложение І. 

II. Дава съгласие да се предостави безвъзмездно право на ползване върху   имоти-

общинска собственост, стопанисвани от Народните читалища в Община Смолян, 

вписани в Националния публичен регистър на народните читалища и читалищните 
сдружения към Министерство на културата, съгласно Приложение І. 

 

III. Дава съгласие читалищните настоятелства да отдават под наем части от 
ползваните сгради, по ред определен в Наредбата за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество, като наемът е съобразен с цените, определени в 

Приложение №2, раздел XIII Тарифа за определяне на месечния наем на един квадратен 

метър при отдаване под наем на общински имоти, като се съобразят с чл. 3 ал. 4 от Закона 
за народните читалища. 

 

1. 50 % от получените приходи от наемни правоотношения да се ползват за 
извършване на ремонтно-възстановителни работи на читалищните сгради; 

2. 50 % от получените приходи от наемни правоотношения да се ползват за дейност 
на читалищата. 
 

IV. В договора да бъде включена клауза, че ПОЛЗВАТЕЛЯТ заплаща всички 

дължими местни данъци (съгл.чл.11 ал.5 от ЗМДТ) и такси за  имота, както обичайните 
консумативи, като ел.енергия, вода, телефон, съпътстващи  неговото  използване. 

 

V. Упълномощава Кмета на Община Смолян да сключи договори с 
Председателите на читалищата за безвъзмездно право на ползване на предоставените 
обекти по Приложение І, за срок от 5 (пет) години. 
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ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Предоставяне на общински поземлен фонд 

на основание § 27, ал. 2, т. 1 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за 
изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи 

/ЗИДЗСПЗЗ/. 

Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Колеги, преминаваме към точка 3 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-н Мелемов.  

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Благодаря! Няма какво да добавя. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Колеги, имате думата за изказвания, за допълване, дискусия. Има 
ли желаещи, колеги? Не виждам. Който е „за“ прекратяване на 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. Ще извинявате, обаче, 
за да може да ни бъде точен броя на гласувалите „за“, „против“ и „въздържали се“, при 

вземането на решението ще бъде поименно. 

 

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

 

1. Ангел Безергянов      – „за“ 

2. Божидар Шуманов      – отсъства 
3. Валентин Кюлхански     – „за“ 

4. Венера Аръчкова      – „за“ 

5. Вижданка Младенова     – „за“ 

6. Виолета Бояджиева      – „за“ 

7. Денислав Костов      – „за“ 

8. Димитър Ангелов      – „за“ 

9. Димитър Кръстанов     – „за“ 

10. Екатерина Гаджева      – „за“ 

11. Иван Френкев      – „за” 

12. Иван Гавазов      – „за“ 

13. Илия Томов       – „за“ 

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

17. Минчо Симов     – „за” 

18. Петър Мирчев      – „за“ 

19. Петър Янев       – „за“ 

20. Рабие Кьосева      – „за“ 

21. Радослава Вълчанова – Кисимова    – „за“ 

22. Салих Аршински      – отсъства 
23. Сийка Йочева      – „за“ 

24. Софка Иванова      – „за” 

25. Стефан Бадев      – „за“ 



Протокол № 28/28.10.2021 г.  

  

10 

 

26. Стоян Иванов      – отсъства 
27. Тихомир Ризов      – отсъства 
28. Тодор Митов      – „за” 

29. Филип Топов      – „за“ 

 

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

точка 3.  

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

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

ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и § 27, ал. 2, т. 1 

от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на 
Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗИДЗСПЗЗ/, 

 

Р Е Ш И: 

 
І. Дава съгласие, поземлен имот с идентификатор 73033.1.619, с площ 2568 кв. м., 

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

на собственост на наследници на Осман Дагигов.        

 

IІ. Дава съгласие, поземлен имот с идентификатор 49285.22.57, с площ 531 кв. м., 

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

на собственост на наследници на Юсеин Мачоков. 

 

ІII. Дава съгласие, поземлен имот с идентификатор 49285.24.10, с площ 1137 кв. 

м., трайно предназначение на територията – земеделска, начин на трайно ползване – 

пасище, находящ се в землището на с. Мугла, общ. Смолян, да бъде предоставен на 
Общинска служба по земеделие – Смолян за постановяване на решение за 
възстановяване правото на собственост на наследници на Юсеин Мачоков. 

 

ІV. Дава съгласие, поземлен имот с идентификатор 73482.15.270, с площ 2530 кв. 

м., трайно предназначение на територията – земеделска, начин на трайно ползване – гори 

и храсти в земеделска земя, находящ се в землището на с. Турян, общ. Смолян, да бъде 
предоставен на Общинска служба по земеделие – Смолян за постановяване на решение 
за възстановяване правото на собственост на наследници на Христо Дичев. 

 

V. Дава съгласие, поземлен имот с идентификатор 73482.3.761, с площ 543 кв. м., 

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

на собственост на наследници на Христо Дичев. 

 

VI. Дава съгласие, поземлен имот с идентификатор 73482.3.757, с площ 1463 кв. 

м., трайно предназначение на територията – земеделска, начин на трайно ползване – 

пасище, находящ се в землището на с. Турян, общ. Смолян, да бъде предоставен на 
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Общинска служба по земеделие – Смолян за постановяване на решение за 
възстановяване правото на собственост на наследници на Христо Дичев. 

 

 

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

поземлен имот с идентификатор 67653.917.794 по кадастралната карта на гр. Смолян – 

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

Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Преминаваме към точка 4 от дневния ред. Възмездно право на 
пристрояване върху поземлен имот с идентификатор 67653.917.794 по кадастралната 
карта на гр. Смолян – частна общинска собственост по реда на чл. 38, ал. 2 от Закона за 
общинската собственост. Давам думата на г-н Мелемов. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Благодаря! Няма какво да добавя. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Колеги, имате думата за дискусия, за изказвания. Не виждам. 

Който е съгласен да прекратим разискванията, моля да гласува. „Против“? Г-н Симов, г-
н Томов, ръцете не сте си свалили. Г-н Гавазов също. „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. 
 

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

 

1. Ангел Безергянов      – „за“ 

2. Божидар Шуманов      – отсъства  
3. Валентин Кюлхански     – „за“ 

4. Венера Аръчкова      – „за“ 

5. Вижданка Младенова     – „за“ 

6. Виолета Бояджиева      – „за“ 

7. Денислав Костов      – „за“ 

8. Димитър Ангелов      – „за“ 

9. Димитър Кръстанов     – „за“ 

10. Екатерина Гаджева      – „за“ 

11. Иван Френкев      – „за” 

12. Иван Гавазов      – „за“ 

13. Илия Томов       – „за“ 

14. Коста Начев       – „за“ 

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

17. Минчо Симов     – „за” 

18. Петър Мирчев      – „за“ 

19. Петър Янев       – „за“ 

20. Рабие Кьосева      – „за“ 

21. Радослава Вълчанова – Кисимова    – „за“ 

22. Салих Аршински      – „за“ 

23. Сийка Йочева      – „за“ 

24. Софка Иванова      – „за” 

25. Стефан Бадев      – „за“ 

26. Стоян Иванов      – отсъства 
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27. Тихомир Ризов      – отсъства 
28. Тодор Митов      – „за” 

29. Филип Топов      – „за“ 

 

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

точка 4. 

 

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

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

самоуправление и местна администрация, 

 

Р Е Ш И: 

 

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

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

37 и чл. 38 от Закона за общинската собственост, допълва 86 (осемдесет и шест) кв.м., 

на II нива (допълващо застрояване) към  сграда с идентификатор 67653.917.794.1 (шест 
седем шест пет три точка девет едно седем точка седем девет четири точка едно), с 
предназначение: жилищна сграда - еднофамилна със застроена площ 121 (сто двадесет 
и един) кв.м по кадастралната карта на гр. Смолян, одобрена със Заповед № РД-18-

14/10.05.2005 год. на Изпълнителен директор на АГКК разположена в поземлен имот с 
идентификатор 67653.917.794 (шест седем шест пет три точка девет едно седем точка 
седем девет четири) с площ от 638.00 кв.м. /шестстотин тридесет и осем кв.м. /с начин 

на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 m), трайно предназначение на 
територията: урбанизирана, при граници: 67653.917.389, 67653.917.516, 67653.917.381, 

67653.917.702, 67653.917.793, УПИ III в кв.189, който е частна общинска собственост 
на основание Акт за частна общинска собственост № 2164/05.10.2021 год.  

2. Дава съгласие Община Смолян да учреди възмездно право на пристрояване 
на наследници на Петър Димков в размер на 86 (осемдесет и шест) кв.м., на II нива 
(допълващо застрояване) към сграда с идентификатор 67653.917.794.1 (шест седем 

шест пет три точка девет едно седем точка седем девет четири точка едно), с 
предназначение: жилищна сграда - еднофамилна със застроена площ 121 (сто двадесет 
и един) кв.м по кадастралната карта на гр. Смолян, одобрена със Заповед № РД-18-

14/10.05.2005 год. на Изпълнителен директор на АГКК разположена в поземлен имот с 
идентификатор 67653.917.794 (шест седем шест пет три точка девет едно седем точка 
седем девет четири) с площ от 638.00 кв.м. /шестстотин тридесет и осем кв.м. /с начин 

на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 m), трайно предназначение на 
територията: урбанизирана, при граници: 67653.917.389, 67653.917.516, 67653.917.381, 

67653.917.702, 67653.917.793, УПИ III в кв.189, който е частна общинска собственост 
на основание Акт за частна общинска собственост № 2164/05.10.2021 год. на стойност 
1118,00 (хиляда сто и осемнадесет) лева без ДДС. 
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3. Упълномощава Кмета на Община Смолян да извърши необходимите действия 
по изпълнение на горното решение. 

 

 

 

ПО 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 67653.921.77 по 

кадастралната карта на гр. Смолян, кв. Райково. 

Докладва: Николай Мелемов – Кмет на община Смолян 

 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Колеги, точка № 5 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 

67653.921.77 по кадастралната карта на гр. Смолян, кв. Райково. Давам думата на г-н 

Мелемов. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Благодаря! Няма какво да добавя по тази точка. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Колеги, имате думата за изказвания. Не виждам. Който е съгласен 

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

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

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

 

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

 

1. Ангел Безергянов      – „за“ 

2. Божидар Шуманов      – отсъства 
3. Валентин Кюлхански     – „за“ 

4. Венера Аръчкова      – „за“ 

5. Вижданка Младенова     – „за“ 

6. Виолета Бояджиева      – „за“ 

7. Денислав Костов      – „за“ 

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

10. Екатерина Гаджева      – „за“ 

11. Иван Френкев      – не гласува 
12. Иван Гавазов      – „за“ 

13. Илия Томов       – „за“ 

14. Коста Начев       – „за“ 

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

17. Минчо Симов     – „за“ 

18. Петър Мирчев      – „за“ 

19. Петър Янев       – „за“ 

20. Рабие Кьосева      – „за“ 

21. Радослава Вълчанова – Кисимова    – „за“ 

22. Салих Аршински      – отсъства 
23. Сийка Йочева      – „за“ 

24. Софка Иванова      – „за” 

25. Стефан Бадев      – „за“ 

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

 

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

по точка 5 от дневния ред. 

 

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

– кмет на община Смолян, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2, 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 2021 година приета с Решение № 395/22.12.2020 година на Общински съвет 
Смолян в Приложение № 5 – Разпоредителни сделки на основание чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от  
Закона за устройство на територията, допълва 170 (сто и седемдесет) кв. м. от поземлен 

имот с идентификатор 67653.921.77 (шест седем шест пет три точка девет двe едно точка 
седем седем) с площ 879.00 /осемстотин седемдесет и девет / кв.м. с начин на трайно 

ползване: Ниско застрояване (до 10 m), трайно предназначение на територията: 
урбанизирана, при граници: 67653.921.76, 67653.921.845, 67653.921.86, 67653.921.85, 

67653.921.844, 67653.921.81, 67653.921.80, 67653.921.79, 67653.921.78, 67653.921.74, 

67653.921.75, УПИ ХIV-озеленяване и гаражи в кв.62, актуван с акт за частна общинска 
собственост № 2165/05.10.2021 год., вписан в ЗС/ПВ акт № 94, том VIII, дело 494/2021 

год. вх. № 2417/11.10.2021 год. 

2.  Дава съгласие за сключване на предварителен договор с Тодор Митов, Цонка 
Митова, Георги Митов, Кирил Митов, Нели Митова по реда на чл. 15, ал. 3, и ал. 5 от 
Закона за устройства на територията. 

3. Упълномощава Кмета на Община Смолян да сключи предварителен договор 

Тодор Митов, Цонка Митова, Георги Митов, Кирил Митов, Нели Митова за продажба на 
170 (сто и седемдесет) кв. м. от поземлен имот с идентификатор 67653.921.77 (шест седем 

шест пет три точка девет двe едно точка седем седем) с площ 879.00 /осемстотин 

седемдесет и девет / кв.м. с начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 m), трайно 

предназначение на територията: урбанизирана, при граници: 67653.921.76, 67653.921.845, 

67653.921.86, 67653.921.85, 67653.921.844, 67653.921.81, 67653.921.80, 67653.921.79, 

67653.921.78, 67653.921.74, 67653.921.75, УПИ ХIV-озеленяване и гаражи в кв.62, актуван 

с акт за частна общинска собственост № 2165/05.10.2021 год., вписан в ЗС/ПВ акт № 94, 

том VIII, дело 494/2021 год. вх. № 2417/11.10.2021 год. на пазарна оценка от 4760,00 

(четири хиляди седемстотин и шестдесет) лева, без ДДС. 

4. След влизане в сила на изменението на Подробният устройствен план и плащане 
на цената, да сключи окончателен договор. 
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ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Преминаваме към точка 6.  

 

ПО ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Изкупуване на поземлен имот № 714, кв. 

42, 42б по плана на с. Полковник Серафимово, общ. Смолян на основание чл.199 от ЗУТ 

във връзка с чл. 33 от ЗС. 

Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Изкупуване на поземлен имот № 714, кв. 42, 42б по плана на с. 
Полковник Серафимово, общ. Смолян на основание чл. 199 от ЗУТ във връзка с чл. 33 от 
Закона за собствеността. Давам думата на г-н Мелемов. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Благодаря! Към настоящия момент в Община Смолян не се 
предвиждат съответните капиталовложения в този имот, така че ви предлагам да 
откажем изкупуването. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Колеги, имате думата за изказвания. Г-н Топов, микрофончето 

бихте ли си изключили? Благодаря! Колеги, не виждам за изказвания да има желаещи. 

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

„Въздържали се“? Г-н Топов, вие нали гласувате „за“? Не сте си свалили ръчичката. 
ФИЛИП ТОПОВ: „За“, да. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Да, но не сте си свалили ръката и продължава да стои. Благодаря!  

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

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: С 25 „за“, без „против“ и „въздържали се“, прекратихме 
разискванията. Колеги, преминаваме към гласуване на решението на точка 6 от дневния 

ред. 

 

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

 

1. Ангел Безергянов      – „за“ 

2. Божидар Шуманов      – отсъства  
3. Валентин Кюлхански     – „за“ 

4. Венера Аръчкова      – „за“ 

5. Вижданка Младенова     – „за“ 

6. Виолета Бояджиева      – „за“ 

7. Денислав Костов      – „за“ 

8. Димитър Ангелов      – „за“ 

9. Димитър Кръстанов     – „за“ 

10. Екатерина Гаджева      – „за“ 

11. Иван Френкев      – не гласува 
12. Иван Гавазов      – „за“ 

13. Илия Томов       – „за“ 

14. Коста Начев       – „за“ 

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

17. Минчо Симов     – „за” 

18. Петър Мирчев      – „за“ 

19. Петър Янев       – „за“ 

20. Рабие Кьосева      – „за“  

21. Радослава Вълчанова – Кисимова    – „за“ 

22. Салих Аршински      –„за“ 

23. Сийка Йочева      – „за“ 
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24. Софка Иванова      – „за” 

25. Стефан Бадев      – „за“ 

26. Стоян Иванов      – отсъства 
27. Тихомир Ризов      – „за“ 

28. Тодор Митов      – „за” 

29. Филип Топов      – „за“ 

 

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

по точка 6. 

 

 

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

– кмет на община Смолян, на основание чл.21, ал.1 т.8 и ал. 2, чл. 27, ал. 5  от Закона за 
местното самоуправление и местна администрация, чл. 8, ал.1 от Закона за общинската 
собственост, във връзка с чл.199 от Закона за устройство на територията, чл. 33 от Закона 
за собствеността, 

 

Р Е Ш И: 

 

1. Община Смолян отказва да изкупи от Мария Илиева, Добринка Караманолева, 
Лиляна Доневска, Мария Ташева, Васка Дичева, Стефка Стойкова, Йордан Йорданов, 

Тодор Йорданов, Атанас Устабашиев, Чавдар Устабашиев, Величка Устабашиева, 
Филип Устабашиев, Радка Сиракова, Елена Драгова, Катя Димитрова собственият им 

недвижим имот  представляващ поземлен имот № 714 с площ 1574 (хиляда петстотин 

седемдесет и четири) кв.м., кв. 42, 42б по плана на с. Полковник Серафимово, общ. 

Смолян, утвърден със Заповед №117/07.10.1965 год., при граници: поземлен имот 713, 

поземлен 660, поземлен 679, участващ в УПИ I- стопански двор ТКЗС, УПИ III-

стопански двор, улична регулация, кв. 42, 42б по плана на с. Полковник Серафимово, 

общ. Смолян за предлаганата сума за изкупуване в размер 15 740,00 (петнадесет хиляди 

седемстотин и четиридесет) евро.  

2. Упълномощава Кмета на Община Смолян да издаде необходимите за целта 
документи /писмен отказ/, удостоверяващ отказа на Общинския съвет за изкупуване на 
поземлени имоти цитиран в точка 1. 

 

ПО СЕДМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Прекратяване на съсобственост по реда на 
чл. 36, ал.1, т. 2 от ЗОС във връзка с чл. 36 от Закона за собствеността  (с. Славейно, общ. 

Смолян). 

Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Преминаваме към точка 7. Прекратяване на съсобственост по 

реда на чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС във връзка с чл. 36 от Закона за собствеността, с. 
Славейно, общ. Смолян. Давам думата на г-н Мелемов! 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Благодаря! Няма какво да добавя по тази точка. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Колеги, имате думата за изказвания. Г-н Костов, вие имате ли 

желание да се изкажете? 

ДЕНИСЛАВ КОСТОВ: Не. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Защото свети, че е активирано и че искате да говорите. 
Микрофонът ви е включен. Не виждам. Който е „за“ прекратяване на разискванията, 
моля да гласува. „Против“? „Въздържали се“? 
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ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 25, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 

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

 

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

 

1. Ангел Безергянов      – „за“ 

2. Божидар Шуманов      – отсъства 
3. Валентин Кюлхански     – „за“ 

4. Венера Аръчкова      – „за“ 

5. Вижданка Младенова     – „за“ 

6. Виолета Бояджиева      – „за“ 

7. Денислав Костов      – „за“ 

8. Димитър Ангелов      – „за“ 

9. Димитър Кръстанов     – „за“ 

10. Екатерина Гаджева      – „за“ 

11. Иван Френкев      – „за” 

12. Иван Гавазов      – „за“ 

13. Илия Томов       – „за“ 

14. Коста Начев       – „за“ 

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

17. Минчо Симов     – „за” 

18. Петър Мирчев      – „за“ 

19. Петър Янев       – „за“ 

20. Рабие Кьосева      – „за“ 

21. Радослава Вълчанова – Кисимова    – „за“ 

22. Салих Аршински      – „за“ 

23. Сийка Йочева      – „за“ 

24. Софка Иванова      – „за” 

25. Стефан Бадев      – отсъства 
26. Стоян Иванов      – отсъства 
27. Тихомир Ризов      – „за“ 

28. Тодор Митов      – „за” 

29. Филип Топов      – „за“ 

 

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

точка 7. 

 

 

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

– кмет на община Смолян, на основание чл.36 от Закона за собствеността  във връзка с 
чл. 36, ал. 1, т. 2 и чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост във връзка  с чл.40, 

ал.1, т. 3 и чл. 48, ал. 3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане 
с общинско имущество и чл. 21, ал.1, т. 8 и ал.2, чл. 27, ал. 5 от Закона за местното 

самоуправление и местна администрация 
 

Р Е Ш И: 
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1. Допълва Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска 
собственост за 2021 година приета с Решение № 395/22.12.2020 год в Приложение № 3 по 

чл. 36, ал. 1, т.2 от Закона за общинската собственост, допълва 36/290 /тридесет и шест 
двеста и деветдесети/ идеални части от Урегулиран поземлен имот XLVI-260 целия с 
площ 290 кв.м., кв. 2 по плана на с. Славейно, общ. Смолян, при граници: УПИ XXXV-

259, УПИ XLVII, улична регулация, актувани с Акт за частна общинска собственост № 

2167/13.10.2021 год. 

2. Дава съгласие за прекратяване на съсобственост като Община Смолян продава на 
Маргарита Вълчанова 36/290 /тридесет и шест двеста и деветдесети/ идеални части от 
Урегулиран поземлен имот XLVI-260 целия с площ 290 кв.м., кв. 2 по плана на с. 
Славейно, общ. Смолян, при граници: УПИ XXXV-259, УПИ XLVII, улична регулация, 

актувани с Акт за частна общинска собственост № 2167/13.10.2021 год. на пазарна цена в 

размер на 252,00 (двеста петдесет и два) лева без ДДС. 

3. Упълномощава Кмета на Община Смолян да извърши всички необходими 

правни и фактически действия по изпълнение на горното решение. 

 

 

ПО ОСМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Продажба на поземлен имот с идентификатор 

67653.934.348 - частна общинска собственост, ведно със сграда с идентификатор 

67653.934.348.1 по  реда на чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.44, ал.1 

от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество 

чрез публичeн търг с тайно наддаване. 
Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Преминаваме към точка 8. Продажба на поземлен имот с 
идентификатор 67653.934.348 - частна общинска собственост, ведно със сграда с 
идентификатор 67653.934.348.1 по  реда на чл.35, ал.1 от Закона за общинската 
собственост и чл.44, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество чрез публичeн търг с тайно наддаване. Давам 

думата на г-н Мелемов. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Благодаря! Ти каза всичко, така че няма какво да добавя. 

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

да прекратим разискванията, моля да гласува. „Против“? Г-н Френкев, ръчичката. 
Благодаря! „Въздържали се“? 

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

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: С 25 „за“, без „против“ и „въздържали се“, прекратихме 
разискванията. Колеги, преминаваме към гласуване на решението на точка 8. 

 

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

 

1. Ангел Безергянов      – „за“ 

2. Божидар Шуманов      – отсъства  
3. Валентин Кюлхански     – „за“ 

4. Венера Аръчкова      – „за“ 

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

8. Димитър Ангелов      – „за“ 

9. Димитър Кръстанов     – „за“ 

10. Екатерина Гаджева      – „за“ 

11. Иван Френкев      – „за” 

12. Иван Гавазов      – „за“ 

13. Илия Томов       – „за“ 

14. Коста Начев       – „за“ 

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

17. Минчо Симов     – „за” 

18. Петър Мирчев      – „за“ 

19. Петър Янев       – „за“ 

20. Рабие Кьосева      – „за“ 

21. Радослава Вълчанова – Кисимова    – „за“ 

22. Салих Аршински      – отсъства  
23. Сийка Йочева      – „за“ 

24. Софка Иванова      – „за” 

25. Стефан Бадев      – „за“ 

26. Стоян Иванов      – отсъства 
27. Тихомир Ризов      – „за“ 

28. Тодор Митов      – „за” 

29. Филип Топов      – отсъства 
 

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

по точка 8. 

 

 

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

– кмет на община Смолян, на основание чл.35, ал.1 и чл. 41, ал.2 от Закона за общинската 
собственост, във връзка с чл. 44, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество  и чл. 21, ал.1, т. 8, т.12 и ал. 2 и чл.27, ал.5 от 
Закона за местното самоуправление и местна администрация, 

 

Р Е Ш И: 
 

1. Допълва Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска 
собственост за 2021 година, приета с Решение № 395/22.12.2020 година на Общински 

съвет Смолян в Приложение №1 – т.1.1.Разпоредителни сделки на основание чл. 35 от 
Закона за общинската собственост – продажба на имоти и вещи – частна общинска 
собственост както следва: 

Поземлен имот  с идентификатор 67653.934.348 (шест, седем, шест, пет, три, 

точка, девет, три, четири, точка, три, четири, осем), с площ 174 кв.м. (сто седемдесет и 

четири кв.м.), с начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10м), трайно 

предназначение на територията: урбанизирана, ведно със сграда с идентификатор 

67653.934.348.1 (шест, седем, шест, пет, три, точка, девет, три, четири, точка, три, четири, 

осем, точка, едно) със застроена площ 174 кв.м. (сто седемдесет и четири кв.м.), на три 

етажа, с предназначение: хангар, депо, гараж по кадастрална карта  и кадастралните 
регистри на гр. Смолян, одобрена със Заповед РД-18-14/10.05.2005г. на ИД на АГКК, 

последно изменение: няма, УПИ ХХХVI, кв.232 по плана на гр. Смолян, при съседни 
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поземлени имоти: поземлен имот с идентификатор 67653.934.184, поземлен имот с 
идентификатор 67653.934.952, поземлен имот с идентификатор 67653.934.180, съгласно 

скица №15-1015139-16.09.2021г. от Служба по геодезия, картография и кадастър – 

Смолян, актуван с Акт за частна общинска собственост №2166/07.10.2021г., вписан в 

Служба по вписванията под Акт №105, том VIII, дело №497/2021 вх. №2429/12.10.2021г., 
парт.№55406, 55407. 

2. Приема справедлива пазарна стойност на поземлен имот с идентификатор 

67653.934.348 (шест, седем, шест, пет, три, точка, девет, три, четири, точка, три, четири, 

осем), с площ 174 кв.м. (сто седемдесет и четири кв.м.), с начин на трайно ползване: 
ниско застрояване (до 10м), трайно предназначение на територията: урбанизирана, ведно 

със сграда с идентификатор 67653.934.348.1 (шест, седем, шест, пет, три, точка, девет, 
три, четири, точка, три, четири, осем, точка, едно) със застроена площ 174 кв.м. (сто 

седемдесет и четири кв.м.), на три етажа, с предназначение: хангар, депо, гараж по 

кадастрална карта  и кадастралните регистри на гр. Смолян, одобрена със Заповед РД-

18-14/10.05.2005г. на ИД на АГКК, последно изменение: няма, УПИ ХХХVI, кв.232 по 

плана на гр. Смолян, при съседни поземлени имоти: поземлен имот с идентификатор 

67653.934.184, поземлен имот с идентификатор 67653.934.952, поземлен имот с 
идентификатор 67653.934.180, съгласно скица №15-1015139-16.09.2021г. от Служба по 

геодезия, картография и кадастър – Смолян, актуван с Акт за частна общинска 
собственост №2166/07.10.2021г., вписан в Служба по вписванията под Акт №105, том 

VIII, дело №497/2021 вх. №2429/12.10.2021г., парт.№55406, 55407, като първоначална 
цена в публичния търг с тайно наддаване в размер на 167 900 лева (сто шестдесет и 

седем хиляди и деветстотин лева), без ДДС, в т.ч. имот – 19140 (деветнадесет хиляди 

сто и четиридесет) лева, без ДДС и сграда – 148 760 (сто четиридесет и осем хиляди 

седемстотин и шестдесет) лева. 

3. Възлага откриването на процедура за продажба чрез публичен търг с тайно 

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

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

 

 

ПО ДЕВЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Дарение на РУ МВР – Смолян и писмо с 
вх. № ЕО-СМ-1519/14.10.2021 г. на Началника на РУ МВР – Смолян.      

Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Преминаваме към точка 9, а именно дарение на РУ МВР – Смолян 

и писмо с вх. № ЕО-СМ-1519/14.10.2021 г. на Началника на РУ МВР – Смолян.  Тука  
колеги, по време на комисиите бе взето решение да бъде не дарение, а да бъде 
предоставяне. След проведен разговор с РУ на МВР, се установи, че това нещо трябва да 
бъде дадено под формата на дарение, защото нещата са закупени с тези средства, в 

размер, както е описано по писмото и ние им даряваме самите неща, които са закупени. 

Имате думата, г-н Мелемов.    

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Няма какво повече да добавя. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Благодаря ви! Имате думата за изказвания, колеги. Не виждам. 

Който е съгласен да прекратим разискванията, моля да гласува. „Против“? Г-н Топов и 

г-н Кръстанов, ръчичките. „Въздържали се“? 

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

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: 23 „за“, без „против“ и „въздържали се“, прекратихме 
разискванията. Колеги, преминаваме към гласуване решението на точка 9. 
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Поименно гласуване на проекта за решение по т. 9 от дневния ред: 

 

1. Ангел Безергянов      – „за“ 

2. Божидар Шуманов      – отсъства 
3. Валентин Кюлхански     – „за“ 

4. Венера Аръчкова      – „за“ 

5. Вижданка Младенова     – „за“ 

6. Виолета Бояджиева      – „за“ 

7. Денислав Костов      – „за“ 

8. Димитър Ангелов      – „за“ 

9. Димитър Кръстанов     – „за“ 

10. Екатерина Гаджева      – „за“ 

11. Иван Френкев      – „за” 

12. Иван Гавазов      – „за“ 

13. Илия Томов       – „за“ 

14. Коста Начев       – „за“ 

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

17. Минчо Симов     – „за” 

18. Петър Мирчев      – „за“ 

19. Петър Янев       – „за“ 

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

22. Салих Аршински      – „за“ 

23. Сийка Йочева      – „за“ 

24. Софка Иванова      – „за” 

25. Стефан Бадев      – „за“ 

26. Стоян Иванов      – отсъства 
27. Тихомир Ризов      – „за“ 

28. Тодор Митов      – „за” 

29. Филип Топов      – „за“ 

 

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

по точка 9, а именно дарение на РУ на МВР. 

 

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.4 и ал.5 от 
Закона за местното самоуправление и местната администрация чл.34, ал.4, предл. 3 от 
Закона за общинската собственост, чл.225 от Закона за задълженията и договорите във 

връзка с чл.249, ал.9, т.1 от Закона за министерство на вътрешните работи, 

 

Р Е Ш И: 

 

1. Дава съгласие община Смолян да дари на РУ на МВР-Смолян парична сума за 
закупуване техника и ремонтни дейности за нуждите на РУ - Смолян и ОДМВР –

Смолян, съгласно писмото на Началника на РУ - Смолян, възлизаща на 12 995 

/дванадесет хиляди  деветстотин деветдесет и пет лева./ с ДДС; 
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2. Възлага на кмета на община Смолян да подпише договор за дарение на 

посочената в т. 1 сума. 

 

 

ПО ДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Срока на валидност на разрешението за 
извършване на таксиметров превоз на пътници, определяне броя на таксиметровите 
автомобили, обслужващи Община Смолян, броя на местостоянки и броя на 
престояващите в тях автомобили съгласно влезлите в сила промени на чл.24а на Закона 
за автомобилните превози. 

Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Точка 10 от дневния ред. Срок на валидност на разрешението за 
извършване на таксиметров превоз на пътници, определяне броя на таксиметровите 
автомобили, обслужващи Община Смолян, броя на местостоянки и броя на 
престояващите в тях автомобили съгласно влезлите в сила промени на чл.24а на Закона 
за автомобилните превози. Тука колеги, по време на комисиите в становищата е 
записано, че трите комисии предлагат № 3 от вида на стикера. Давам думата на г-н 

Мелемов. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Благодаря! Няма какво да добавя.  

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Имате думата за изказвания, колеги. Не виждам. Който е съгласен 

да прекратим разискванията, моля да гласува. „Против“? Г-н Топов и г-н  Бадев, ръцете 
бихте ли си свалили? „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 предложеното решение, като 

изборът за стикер е под № 3, плюс решенията, както са в докладната. 
 

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

 

1. Ангел Безергянов      – „за“ 

2. Божидар Шуманов      – отсъства 
3. Валентин Кюлхански     – „за“ 

4. Венера Аръчкова      – „за“ 

5. Вижданка Младенова     – „за“ 

6. Виолета Бояджиева      – „за“ 

7. Денислав Костов      – „за“ 

8. Димитър Ангелов      – „за“ 

9. Димитър Кръстанов     – „за“ 

10. Екатерина Гаджева      – „за“ 

11. Иван Френкев      – „за” 

12. Иван Гавазов      – „за“ 

13. Илия Томов       – „за“ 

14. Коста Начев       – „за“ 

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

17. Минчо Симов     – „за“ 

18. Петър Мирчев      – „за“ 

19. Петър Янев       – „за“ 

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

22. Салих Аршински      – отсъства 
23. Сийка Йочева      – „за“ 

24. Софка Иванова      – „за” 

25. Стефан Бадев      – „за“ 

26. Стоян Иванов      – отсъства 
27. Тихомир Ризов      – не гласува 
28. Тодор Митов      – „за” 

29. Филип Топов      – „за“ 

 

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

по точка 10. 

 

 

Общинският съвет след като се запозна с Докладната записка на Николай 

Мелемов – кмет на община Смолян, на основание чл. 21, ал.1, т. 23 и ал.2и чл. 27 ал.3 от 
Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 24а от Закона за 
автомобилните превози, 

 

Р Е Ш И: 

 

І. Определя брой на таксиметровите автомобили работещи на територията на 
Община Смолян за 2022 год. – 160 ( Сто и шестдесет броя ).  

ІІ. Определя 13 бр. (тринадесет броя) таксиметрови стоянки на територията на 
община Смолян и брой автомобили в тях както следва: 
 

1. Бул. „България“ между № 85 и № 83 пред северния вход на автогара Смолян 

– 10 места. 
2. Бул. „България“ № 53 северно от Търговски комплекс „Дружба“ - 12 места. 
3. Бул. „България“ между № 5А и № 7 западно от църква „Св. Висарион 

Смоленски“ - 8 места. 
4. Бул. „България“ № 3 северно в джоб на улично платно пред хотел „Смолян“ - 

5 броя. 

5. Бул. „България“ № 10 до  № 12 , южно локално платно – 10 места. 
6. Бул. „България“ № 6 – 5 места.  
7. Ул. „Родопи” от № 57 до № 59, в кв. Райково, срещу входа на супермаркет 

„Крес” – 7 броя места. 
8. Ул. „Родопи” от № 99 до № 101 до хлебозавода – 5 броя места. 
9. Ул. „Коста Аврамиков” северно от №33 до №39 до спирка „Бункера” – 5 броя. 

10. Ул. „Рожен” № 5 северно пред печатница „Кайнадина” – 5 броя места. 
11. Кръстовище на ул. „К. Маджаров”с ул. „Тракия „ул. „Стою Шишков”, ул. „В. 

Райдовски” при мадански мост – 5 броя. 

12. Разширение на автобусна спирка под хижа „Студенец” – к.к. Пампорово – 5 

броя места. 
13. Улично платно до хотел „Маркони”, к.к. Пампорово – 12 места. 

 

ІІІ. Във връзка със спазването на изискванията на чл. 21, ал. 1 т. 13  от Наредба № 

34 от 1999 г. за таксиметров превоз на пътници, утвърждава изискването всеки 

автомобил да има на видно място холограма и стикер, на която да се вписва пореден 

номер на регистрацията в общината и утвърждава определения образец. 
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(Приложение № 1 към докладната) 
ІV. Определя срок на валидност на разрешенията за таксиметров превоз на 

пътници по чл. 24а, ал. 3 от Закона за автомобилните превози  разрешението се издава за 
срока посочен от превозвача в заявлението, но не по късно от календарната година, за 
която се иска разрешението. 

V. Възлага на Кмета на Община Смолян изпълнението на горе взетите решения. 

 

 

ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Обезпечаване на авансово 

плащане по договор за безвъзмездна финансова помощ №BGENVIRONMENT-3.002-

0004-C01, проект № BGENVIRONMENT-3.002-0004 „Въвеждане на общински схеми за 
разделно събиране и рециклиране на отпадъци на територията на Община Смолян и 

Община Баните“,  по процедура BGENVIRONMENT-3.002, Открита покана №2 

„Кръгова икономика и ресурсна ефективност“,  по Резултат 3 „Подобрено управление на 
ресурсите на общинско ниво (кръгова икономика)“ на Програма „Опазване на околната 
среда и климатични промени“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското 

икономическо пространство 2014 – 2021 г. 
Докладва: Николай Мелемов – Кмет на община Смолян 

 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Преминаваме към точка 11, а именно обезпечаване на авансово 

плащане по договор за безвъзмездна финансова помощ „Въвеждане на общински схеми 

за разделно събиране и рециклиране на отпадъци на територията на Община Смолян и 

Община Баните“. Давам думата на г-н Мелемов. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Община Смолян е бенефициент по процедура на открита 
програма Кръгова икономика и ресурсна ефективност, на Програма „Опазване на 
околната среда и климатичните промени“, която се финансира от финансовия механизъм 

на Европейското икономическо сътрудничество 2014-2021 г. Искаме решение за 
получаване на авансово плащане. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Освен това, колеги, има допълнителна докладна, която ви е 
изпратена, което беше обсъдено и на комисии, да бъде включено и чл. 60 от АПК. Колеги, 

имате думата за изказвания. Г-н Кръстанов. 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Ако разрешите, г-жо Аръчкова. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Да, г-н Кръстанов. 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви! Уважаеми г-н кмете, уважаеми колеги! В хода 
на заседанието на Комисията по законност, местно самоуправление, обществен ред и 

сигурност ние поискахме едно доста обемно по своето съдържание обяснение, във връзка 
с целесъобразността и вида на този разход, който стои зад аванса по проекта. Беше ни 

предоставена устна информация, в последствие получихме и значителна по обем 

писмена информация, така че за информация и на колегите, и на гражданите, които ни 

гледат и слушат, трябва да кажа, че този въпрос е изяснен и специално аз ще подкрепя 
проекта за решение, който се съдържа в докладната записка. Благодаря Ви! 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Благодаря, г-н Кръстанов! Други желаещи, колеги? Не виждам. 

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

се“? 

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

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: 22 „за“, без „против“ и „въздържали се“, прекратихме 
разискванията. Колеги, преминаваме към гласуване на така предложеното ни решение, 
заедно с добавката по чл. 60 от АПК. 

 

Поименно гласуване на проекта за решение по т. 11 от дневния ред: 
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1. Ангел Безергянов      – „за“ 

2. Божидар Шуманов      – отсъства 
3. Валентин Кюлхански     – „за“ 

4. Венера Аръчкова      – „за“ 

5. Вижданка Младенова     – „за“ 

6. Виолета Бояджиева      – „за“ 

7. Денислав Костов      – „за“ 

8. Димитър Ангелов      – „за“ 

9. Димитър Кръстанов     – „за“ 

10. Екатерина Гаджева      – „за“ 

11. Иван Френкев      – „за“ 

12. Иван Гавазов      – „за“ 

13. Илия Томов       – „за“ 

14. Коста Начев       – „за“ 

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

17. Минчо Симов     – „за” 

18. Петър Мирчев      – „за“ 

19. Петър Янев       – „за“ 

20. Рабие Кьосева      – „за“ 

21. Радослава Вълчанова – Кисимова    – „за“ 

22. Салих Аршински      – отсъства 
23. Сийка Йочева      – „за“ 

24. Софка Иванова      – „за” 

25. Стефан Бадев      – „за“ 

26. Стоян Иванов      – отсъства 
27. Тихомир Ризов      – „за“ 

28. Тодор Митов      – „за” 

29. Филип Топов      – „за“ 

 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: С 25 „за“, без „против“ и „въздържал се“, приехме решението с 
направената добавка от чл. 60. 

 

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

– кмет на община Смолян, на основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и чл. 27, ал. 5 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация, 

 

Р Е Ш И: 

 

1. Упълномощава Кмета на Община Смолян за издаване на Запис на заповед за 
обезпечение на авансовото плащане в размер на 271 825,32 лв. (двеста седемдесет и една 
хиляди осемстотин двадесет и пет лева и тридесет и две стотинки), представляващи до 

45% от общия размер на предоставената безвъзмездна финансова помощ по ДБФП 

№BGENVIRONMENT-3.002-0004-C01, проект № BGENVIRONMENT-3.002-0004 

„Въвеждане на общински схеми за разделно събиране и рециклиране на отпадъци на 
територията на Община Смолян и Община Баните“,  по процедура BGENVIRONMENT-

3.002, Открита покана №2 „Кръгова икономика и ресурсна ефективност“,  по Резултат 3 

„Подобрено управление на ресурсите на общинско ниво (кръгова икономика)“ на 
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Програма „Опазване на околната среда и климатични промени“, финансирана от 
Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г. 

2. На основание чл. 60, ал. 1 от АПК допуска предварително изпълнение. 
 

 

ПО ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Актуализация на капиталов списък 

на Община Смолян за 2021 г. 
Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Преминаваме към точка 12 от дневния ред, а именно 

актуализация на капиталов списък на Община Смолян за 2021 година. Давам думата на 
г-н Мелемов.  

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Поради приключване на обектите, описани в докладната и 

наличието на преходни остатъци, се налага актуализация на капиталовия списък. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Благодаря, г-н Мелемов! Давам думата колеги за изказвания. Да, 
г-н Кръстанов, имате думата. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви, г-жо Аръчкова! Уважаеми г-н кмете, уважаеми 

колеги! Искам информативно да съобщя, тъй като усещам, че няма да има някакво по-

голямо обсъждане, че в Комисията по законност, местно самоуправление, обществен ред 

и сигурност се състоя един доста обстоен дебат по тези въпроси. Бяха прехвърлени 

обекти, различни мнения и становища се изразиха, така че сме стигнали до съгласие от 
гледна точка на целесъобразността и така стремежа да се постигне конкретен резултат, 
да подкрепим проекта за решение, който се съдържа в тази докладна записка. Благодаря! 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА:  Благодаря, г-н Кръстанов! Г-н Топов, имате думата за изказване. 
Да, г-н Топов, имате думата. 
ФИЛИП ТОПОВ: Така. Уважаема г-жо председател, г-н кмет, колеги! По време на 
Комисията по законност, както спомена и колегата Кръстанов, поискахме малко по-

голяма обосновка относно обстоятелствената част, защото виждате, че само с един ред и 

един табличен вид, не е достатъчно хората, които не са навлезнали във финансово-

икономическите аспекти, да се ориентират в тази обстановка. В интерес на истината, в 

заглавието е записано следното: „Включване на следните обекти“…. /Бел. на прот. 

Поради прекъсване на интернет връзката, част от изказването не се разбира./…., 

което е на база преходните остатъци. Прави ми впечатление тука една улица „Харит 
Кисьов“. Дали там сумата за подпорната стена е изразходвана, използвана? 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Много накъсана е връзката. Аз не мога да разбера.  
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Иска допълнителна информация. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: „Харит Кисьов“. Инж. Цекова, заповядай! Много е наскъсано и 

не се разбира всичко хубаво. 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Една реплика, ако разрешите. Преди инж. Цекова да даде 
отговор. Уважаеми колеги, споделям и в заседанието на комисията и тук, споделям 

конкретната препоръка на колегата Топов по отношение на това, че в докладни от този 

род телеграфният стил на изразяване не е целесъобразен. Той не дава достатъчно 

информация. И тази бележка, всъщност аз не го репликирам, не съм срещу това, което 

той каза. Искам само да потвърдя и моето убеждение, че когато се готвят подобни 

докладни записки, за да има яснота за повече от колегите, да вникнат по-обстойно в 

същността на предлаганите промени и проект за решение, да се описват значително по-

подробно, до колкото е възможно. Така че същността е едно, а формата, под която се 
готвят тези записки е друго. С тази препоръка вероятно ще подкрепя проекта за решение. 
благодаря! 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Благодаря, г-н Кръстанов! Имате думата, г-жо Цекова. 
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МАРИАНА ЦЕКОВА: На Комисията по законност обясних, че в момента в този си 

участък улица „Харит Кисьов“, за която бяха предвидени тези средства, е направена 
съответно, обезопасена е. Знаете, има изградени габиони. Тези средства просто ви молим 

в момента да ги прехвърлим за гробищен парк Райково, а след приключване на водния 
цикъл или интегриран воден проект на агломерация Смолян, с всички дейности по улица 
„Харит Кисьов“, вече ще се прави изцяло нов проект за улицата. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Благодаря, г-жо Цекова! Колеги, други изказвания има ли? Г-н 

Журналов. 

МИЛЕН ЖУРНАЛОВ: Уважаеми г-н кмет, уважаема г-жо Аръчкова, колеги! Относно, 

аз не искам да говоря за улиците в капиталовия списък, искам да говоря за тези, които се 
прехвърлят към махала „Заимова“, мисля, че беше. 
МАРИАНА ЦЕКОВА: Да. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Във Виево. 

МИЛЕН ЖУРНАЛОВ: Във Виево, точно така. Това е нещо добро, което се случва, 
защото в това село има изключително много приемни семейства и конкретно в тази 

махала. И хората имат нужда от добри улици. В тази връзка искам да благодаря за това, 
че се случва. В село Кутела гледам, че има изкърпване. Гледам, че тези две села – и 

Виево, и Кутела, са от селата с най-много приемни семейства. Знаете как се случва това 
и това е една голяма отговорност. Тези хора трябва да им бъдат предоставени много 

добри условия. Знаем, че в Кутела, долната махала на село Кутела достъпът е труден, 

защото имаме един участък от километър и половина. Аз искам да помоля 
администрацията и г-н кмета да се погрижат за това нещо да се промени, защото Община 
Смолян е сериозна община и може да го направи това. Благодаря ви, колеги! 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Благодаря, г-н Журналов! Други желаещи, колеги? 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Ако позволите, една кратка реплика на колегата Журналов. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Да, г-н Кръстанов! Имате думата. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Аз мисля, че не се налага да обосноваваме всеки конкретен 

разход, който е в таблицата и в списъка на капиталовите обекти. Въпросът е, че ние го 

правим не само за приемните семейства. Ние го правим за цялото население, което живее 
там и което безспорно заслужава подобно внимание от гледна точка на доизграждане на 
уличната инфраструктура. Така че сме на едно мнение, но нека да си даваме сметка, че 
това са жизнени селища и ние им дължим повече внимание по отношение на 
благоустрояването. Благодаря! 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Благодаря, г-н Кръстанов! Да, г-н Журналов, имате думата. 
МИЛЕН ЖУРНАЛОВ: Искам да благодаря на г-н Кръстанов! Наистина сме на едно 

мнение и населението има нужда от добри условия. Благодаря ви! 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Благодаря! Колеги, други изказващи се не виждам. Който е 
съгласен да прекратим разискванията, моля да гласува. Против“? „Въздържали се“? 

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

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

 

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

 

1. Ангел Безергянов      – „за“ 

2. Божидар Шуманов      – отсъства 
3. Валентин Кюлхански     – „за“ 

4. Венера Аръчкова      – „за“ 

5. Вижданка Младенова     – „за“ 

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

8. Димитър Ангелов      – „за“ 

9. Димитър Кръстанов     – „за“ 

10. Екатерина Гаджева      – „за“ 

11. Иван Френкев      – „за“ 

12. Иван Гавазов      – „за“ 

13. Илия Томов       – „за“ 

14. Коста Начев       – „за“ 

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

17. Минчо Симов     – „за” 

18. Петър Мирчев      – „за“ 

19. Петър Янев       – „за“  

20. Рабие Кьосева      – „за“ 

21. Радослава Вълчанова – Кисимова    – „за“ 

22. Салих Аршински      – „за“  

23. Сийка Йочева      – „за“ 

24. Софка Иванова      – „за” 

25. Стефан Бадев      – „за“ 

26. Стоян Иванов      – отсъства 
27. Тихомир Ризов      – „за“ 

28. Тодор Митов      – „за” 

29. Филип Топов      – „въздържал се“ 

 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: 25  „за“ и 1 „въздържал се“, приехме решението по точка 12 от 
дневния ред. 

 

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

– кмет на община Смолян, на основание чл. 21, ал. 1, т. 6, чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона 
за местното самоуправление и местната администрация и чл. 124, ал.3 от Закона за 
публичните финанси, 

 

Р Е Ш И: 

 

Одобрява  и актуализира капиталовия списък на Община Смолян за 2021 г. 
съгласно  Приложение №1. 

      Приложение № 1      

ДЕЙНОСТ и 

ПАРАГРАФ 

от ЕБК 

ИЗТОЧНИЦИ НА ФИНАНСИРАНЕ 

Остатък 

към 

30.09.2021 

Актуализа
ция 

 
Актуализи-

ран план 

878§51-00 

Приют за временно настаняване на 
бездомни кучета в УПИ І-
923.29,923.30 кв.2 гр. Смолян ПМС 

315/19.12.2018 24 

-24 0 

745§51-00 

Реставрация и адаптация на старото 

училище „Св. Пантелеймон“ в двора 
на църквата „Успение Богородично“ 

с. Широка лъка ПМС 

№165/07.08.2018 г. 1345 

-1345 0 
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714§51-00 

Ремонт на стадион Смолян и 

прилежащ спортен комплекс-ПМС 

№315/19.12.2018 г. 839 

-839 0 

832§51-00 

Възстановяване на общински път 
SML 2240/ІІІ-866/Смолян -Мугла от 
км1-300 до км 3+300-ПМС 

№165/07.08.2018 г. 11849 

-11849 0 

284§52-06 

Аварийно изграждане на ул. Елица с. 
Момчиловци-ПМС 125/29.06.2018 г. 
ПМС 96/25.04.2019 г. 20260 

-20260 0 

284§52-06 

Изграждане на подпорна стена на ул. 

Петър Берон пред блок Строител 1 по 

десния бряг на р. Черна гр. Смолян 

ПМС 284/15.11.2019 г 3046 

-3046 0 

284§52-06 

Изграждане на подпорна стена на ул. 

Димитър Благоев   по левия бряг на р. 

Черна до Римски мост  гр. Смолян-

ПМС 284/15.11.2019 г. 5540 

-5540 0 

284§52-06 

Възстановяване  разходи за 
укрепване на подпорна стена на 
главен път в с. Момчиловци под 

жилищна сграда съгл. ПМС 

250/04.09.2020 4904 

-4904 0 

284§52-06 

Възстановяване подпорна стена на 
улица Ат. Шапарданов кв. Устово-

ПМС №76/18.04.2017 г. 7377 

-7377 0 

606§52-06 Подпорна стена на ул.Харит Кисьов 309358 -309358 0 

606§52-06 
ул. "ген. Владимир Заимов" - Смолян 

6091 

-6091 0 

606§52-06 
Ул. " Маестро Атанасов" 

10160 
-10160 0 

606§52-06 

Изграждане на ул. "проф. Асен 

Василев" гр. Смолян-ПМС 

315/19.12.2018 г. 49411 

-49411 0 

606§52-06 
Ул. "Христо Смирненски " 

7100 
-7100 0 

832§52-06 

SML3247/ SML2248,Смилян -

Букаците/- Люлка -Сивино 72666 

-72666 0 

832§52-06 

Път /ІІІ -863,Соколовци-

Момчиловци-Баните/- с.Виево - мах. 

Терзийска 216733 

-216733 0 

832§52-06 

SML3301 /SML3258,Широка лъка-
Солища/ - Стикъл - мах. Бърцето 3408 

-3408 0 

745§51-00 

Разширение на гробищен парк кв. 

Райково  

+380793 380793 

     606§51-00 

 Ремонт на улици и пътища гр. 

Смолян  

+132585 132585 

832§51-00 
Ремонт на улици и пътища с. Виево 

мах. Заимови 
 

+216733 216733 

  730111 
0 730111 
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ПО ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Приемане на Наредба за реда за 
престой и паркиране на пътни превозни средства на територията на община Смолян. 

Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

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

приемане на Наредба за реда за престой и паркиране на пътни превозни средства на 
територията на община Смолян. Както знаете, днес в 13.30 часа се състоя среща на 
Правната комисия по въпроси, които бяха поставени по време на комисиите. Давам 

думата на г-н Мелемов. След това ще дам думата на г-н Ангел Безергянов като 

председател на Правна комисия, за да даде становище какво решение са взели Правната 
комисия. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Уважаеми общински съветници, тази наредба е първа стъпка да 
се опитаме да въведем ред и да урегулираме движението и паркирането в града. Всички 

сме свидетели, че броя на пътните превозни средства нарасна много и както в центъра, 
така и в периферията има много проблеми с паркиране, с движението. Както казах, това 
е първа стъпка за урегулиране и за въвеждане ред. Надявам се, че с помощта на 
Общински съвет и всички заедно ще направим така, че да приемем и последващи 

наредби, които да предизвикат ред. Може би сме единствения областен град, който още 
не е направил това. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Благодаря, г-н Мелемов! Давам думата на г-н Безергянов като 

председател на комисия. 

АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Благодаря ви, г-жо Аръчкова! Уважаеми г-н кмет, уважаеми 

колеги съветници! Както знаете, тази комисия от 13.30 часа се състои във връзка с взето 

решение на редовната Постоянна комисия по законност и местно самоуправление, която 

се проведе в понеделник. Съответно там доста от колегите изразиха конкретни неща във 

връзка с наредбата, която разглеждаме. Виждаме, че след тази среща на комисията са 
направени необходимите корекции, които бяха поставени в комисията, които 

притесняваха колегите. На комисията от 13.30 часа присъстваха колегите Иван Гавазов, 

Петър Мирчев, г-жа Цекова беше представител от Общинска администрация, г-жа 
Аръчкова. Други колеги бяха възпрепятствани да присъстват. Поне това е, което заявиха 
на комисията в понеделник. Както виждаме и общинска администрация е стигнала до 

извода и предлага всичките тези дейности, които ще се управляват в тези зони за платено 

паркиране, да се осъществяват от специализирано звено или общинско предприятие в 

бъдеще. Другото, което коментирахме, че това е готовността на общинска 
администрация да въведе тези зони и съответно тези паркинги, които евентуално се 
предвиждат да бъдат под такъв платен режим. Г-жа Цекова ни увери, че Общинска 
администрация има значителна готовност на този етап да въведе доста такива платени 

зони и места, дори и паркинги. Съответно тези паркинги и зони са включени в 

интегрирания план за градско възстановяване и развитие на града ни. Има изработени 

ПУП-ове, които могат съответно да са уредени тези места. Това е наистина една първа 
стъпка, с която по някакъв начин, знаете, да удовлетворим общественото недоволство в 

тази сфера, по отношение на липсата на паркоместа и липсата на определени зони за 
паркиране, от които да се възползват нашите съграждани. Знаете, това е много дълга 
идея, няма общински съветник, който да не е бил така занимаван лично или в срещи, 

които е провеждал с граждани на територията на цялата община и на която да не е била 
поставяна. Хората с право са ни задавали тази тема защо нищо не се предприема и не се 
действа в тази посока. Радвам се, че Общинска администрация има своята първоначална 
готовност. Да се надяваме, че тази наредба наистина ще доведе до един по-организиран 

ред и начин, от който може да се възползваме всички ние от това платено паркиране и 

съответните видове възможности, които ни дава тя. Друго конкретно нещо, което така 
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коментирахме, не беше така вметнато в тази среща от 13.30 часа. Останах с 
впечатлението от колеги, че повечето съветници, групи съветници приветстват такъв тип 

наредба. За всички нас е ясно, че може би с течение на времето, когато видим как 

заработи конкретната наредба, ще има конкретни изменения и допълнения. Това е съвсем 

нормално. За да видим така една по-дълготрайна устойчивост, тя трябва да заработи по 

някакъв начин. Това е първата стъпка, с която да уредим такъв тип възможности за 
паркиране. Това е, което мога да кажа. Колегите, които присъстваха, ако искат да вземат 
отношение или да споделят, готов съм да коментираме. Благодаря! 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Благодаря, г-н Безергянов! Г-н Журналов, г-н Гавазов и г-н 

Топов! Първи е г-н Милен Журналов. 

МИЛЕН ЖУРНАЛОВ: Уважаема г-жо Аръчкова, г-н кмете, уважаеми колеги! Като 

председател на Социално-здравната комисия ние с колегите дебатирахме сериозно тази 

наредба и изразихме съгласие с нея. Това е нещо добро, което ще се случи в нашата 
община, защото ще има няколко положителни ефекта. Един от тях е това, че ще има 
приходи за Община Смолян, което е изключително добре, а от друга страна за самото 

население ще бъде от полза, защото ще се осигурят много паркоместа, на които в 

момента постоянно стоят автомобили изоставени или домуват без да бъдат премахвани. 

Или пък биват оставени за продан на тези паркинги. Така малко и централната част горе 
на Стария център и тя ще се освободи, а и тук на Новия център, което ще бъде 
изключително полезно. Затова благодарим за тази наредба! Ние ще я подкрепим. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Само да му отговоря. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Благодаря, г-н Журналов! Г-н Мелемов, да. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Г-н Журналов, ние много внимателно подхождаме към тази 

наредба и по принцип към цялата задача. Тука е мястото да кажа, че проучвайки опита 
на други градове, финансовият резултат не е толкова впечатляващ. Даже на места и го 

няма. По-важното и целта, която си поставяме е наистина да има ред и дисциплина и да 
има спокойствие в движението, паркиране. Това ни е главната задача. Оказва се, че 
финансовият резултат, тъй като всичко това е свързано и с доста разходи, финансовият 
резултат, който трябва да очакваме не би трябвало да е голям. На места даже е 0:0, но 

пак ефектът е осезаем, защото има ред, както казах. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Благодаря, г-н Мелемов! 

МИЛЕН ЖУРНАЛОВ: Може ли само дуплика.  
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Да. 
МИЛЕН ЖУРНАЛОВ: Уважаеми г-н Мелемов, благодаря ви за това! Със сигурност сте 
прав и вие сте направили със сигурност повече проучвания за това нещо, затова 
поздравления за тази наредба. Само искам да заостря вниманието и на останалите колеги, 

аз знам, че чисто законово е така, става въпрос за изоставените автомобили. Тъй като 

процедурата е изключително дълга, след като бъде констатиран един изоставен 

автомобил и залепен стикер, че трябва да бъде премахнат, се дава срок от 3 месеца. Не 
знам колегите от Правната комисия ще кажат, евентуално при приемането на следващите 
наредби следващите месеци, да се обърне внимание тези срокове да бъдат намалени, за 
да може да се действа по-бързо. Благодаря ви още един път, г-н Мелемов! 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Благодаря, г-н Журналов! Г-н Гавазов за изказване. 
ИВАН ГАВАЗОВ: Благодаря! Колеги, значи същинският дебат по наредбата реално се 
получи в понеделник на Правна комисия, в резултат на който днес ни бяха изпратени 

проекта за наредбата, в която текстовете, които нас най-много ни притесняваха, са 
отпаднали. С последната редакция, която ни се предлага да гласуваме, отпада 
възможността Общинска администрация да дава дейностите по събиране и контрол на 
външна фирма. Мисля, че на този етап така направените промени защитават интересите 
най-вече на общината, по този начин и на гражданите на общината. До голяма степен по 
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този начин нещата ще се случват да работят по-добре. Лично мен тези промени ме 
удовлетворяват. Удовлетворяват и цялата Правна комисия, защото това беше едно 

становище в понеделник, застъпено в цялата Правна комисия. Благодаря на 
администрацията, че го приема. На днешното обсъждане същевременно констатирахме 
доста недостатъци, така да се изразя, на наредбата. Присъстващите там лица все пак се 
обединихме около идеята, че е добре да се започне да се работи и да се прилага наредбата, 
тъй като без наличието на такава наредба, реално нищо не може да се случи. Затова най-

вероятно ще се налага в бъдеще да се правят промени, но докато всичко е все още в 

ръцете на Общината и на нас като общински съветници, мислим, че може да работим и 

да подобряваме наредбата, за да се случват по-добре нещата. Няма да влизам в детайли, 

които ги коментирахме на днешното събиране по-скоро на Правната комисия, тъй като 

това е въпрос на по-сериозно обсъждане, съвместни комисии с външни органи, но се 
надявам, че наредбата днес ще бъде приета и ще започне да се работи по уреждане 
въпроса с паркирането в гр. Смолян, премахването на неправилно паркирани 

автомобили, като по този начин ще се създаде възможност и за здравето на хората ще се 
погрижим, и екологични норми може би ще започнем да спазваме повече. Благодаря! 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Благодаря, г-н Гавазов! Г-н Топов, държите ли на изказване? 

ФИЛИП ТОПОВ: Да. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Заповядайте! 
ФИЛИП ТОПОВ: Чуваме ли се вече? 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Да, чуваме се. 
ФИЛИП ТОПОВ: Колеги, аз многократно съм поставял въпроса за паркирането и това е 
наистина една от най-болните теми, бих казал. На проблема с паркоместа …. /Бел. на 

прот. Поради прекъсване на интернет връзката, част от изказването не се разбира./…, 

на база на нарасналия брой моторни превозни средства. В интерес на истината, за днес 
бях ангажиран, но на комисията по законност аз изказах доста скептично отношение към 

така подготвената наредба. Тя е необходима, но в момента считам, че преди да се приеме 
тази наредба, която основно, обръщам внимание на гражданите на общината, основно 

плащането, контролирането на спрените и неправилно паркирани моторни превозни 

средства. Да не ви губя времето, всеки от нас, пък и гражданите, могат да я прочетат 
глави по глави какво съдържа. Лично моето мнение, което не е миродавно, според мен 

трябваше първоначално да се реши организацията на цялото движение на територията 
на град Смолян. Говорим за движението тука. Трябваше да се проведе много задълбочено 

проучване от една комисия, където тука могат да бъдат…../Бел. на прот. Поради 

прекъсване на интернет връзката, част от изказването не се разбира./ 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Г-н Топов, не знам колегите чуват ли ви, но ние ви чуваме много 

прекъснато. Нещо накъсано ви чуваме. Колегите не знам как ви чуват. Колеги, чувате ли 

г-н Топов. 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Чуваме го добре. Благодаря! 

САЛИХ АРШИНСКИ: Чуваме го. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Добре. Извинявайте, г-н Топов! 

ФИЛИП ТОПОВ: Евентуално, ако съм пропуснал нещо, ще повторя. Според мен 

трябваше да бъде след като… 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Наистина не се чува, за съжаление. 
ФИЛИП ТОПОВ: … както организацията на превозните средства, така и по отношение 
къде съществуват възможности за паркинги. Под възможности за автомобили по улични 

платна, така наречените софийски гараж. Аз считам, че в този вид наредбата създава 
доста противоречия и субективизъм по отношение на изпълнение и противоречие 
относно нейната трайност като подзаконов нормативен акт. Тука на много места 
функциите на Общината са разписани като със заповед на кмета. Цялата организацията 
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по паркирането, преместването на автомобилите, които неправилно са паркирани, са 
вменени на кмета. Сега в момента не мога точно да се сетя къде беше, имаше там 

разписано, че неправилно паркирани моторни превозни средства... 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: За съжаление, не чуваме. 
ФИЛИП ТОПОВ: … да бъдат вдигнати без съгласие на собствениците им. Ето ти 

противоречие. Как ще вдигаме колата на някой си, който правилно е паркирал, налага му 

се за момента, а колата да я вдигнем и да я откараме някъде. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Тука искам да дам един пример за една правилно паркирана. 
ФИЛИП ТОПОВ:  Тази наредба трябва да бъде… 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: То не се чува въобще. 
ФИЛИП ТОПОВ: … да се види къде са реалните места за паркинги и кой ще организира 
и контролира паркирането и кой ще събира парите от така нареченото платено 

паркиране. И още един момент. В самата наредба, на много места така има неща, които 

противоречат едно на друго. Нямам възможност в момента да ви кажа в конкретика, но 

ми прави впечатление нещо друго. Така наречените паркоместа за инвалиди. За 
специализиран превоз, платени паркоместа. Имат възможност примерно до моя блок да 
си плати едно паркомясто и да паркира. По този начин правим една дискриминация аз да 
не мога примерно, не аз – извинявайте, човекът, който живее в този блок, понеже е по-

богатия човек, може да си плати, да си направи абонамент пред нашия блок и дали ще 
паркира или няма да паркира, това е вече негова воля. Неговото място може да стои 

празно, но понеже си е платил абонамента, да създава дето се казва затруднения. Има 
много какво да се желае по този въпрос. Не напразно на Комисията по законност казах 

още нещо, което лично на мен ми прави много лошо впечатление. На много от местата, 
където са определени за паркиране на инвалидни автомобили, по-скоро не инвалидни 

автомобили, а хора с инвалидни затруднения, да могат да паркират. По закон е решено 

къде и как могат да престояват тези автомобили, ползвани за такива нужди. На много 

места, уважаеми колеги, виждам поставени едни сини такива билетчета, нещо като 

стикер, подписано от г-н Мелемов и този автомобил си стои денонощно на тези места, 
определени за хора с такива потребности. Нека и този въпрос да се проконтролира, 
защото прави много лошо впечатление. Ауди, мерцедес паркира на такова място, с 
талончето, че Общината му е разрешила, хората минават и ни се смеят, да ви кажа 
откровено. В тази връзка аз евентуално ще се въздържа по приемането на тази наредба. 
Още нещо преди да започнат дето се казва коментарите. Ако се премине, уважаеми 

колеги, към гласуване на този подзаконов акт, първо трябва да се сочи текст по текст 
какво е било записано до момента, какви промени прави Комисията по законност и всяка 
глава, ако не всеки член отделно и поотделно да се гласува, да може да се впише в този 

протокол и така да се премине най-малкото до гласуване глава по глава, раздел по раздел. 

Иначе така сега да вдигнем ръка и да кажем „не приехме наредбата“, без да знаем какво 

сме приели, някак си е нон сенс. Приключвам. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Благодаря, г-н Топов! 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Както казах аз, извинявам се, само да репликирам. Това 
наистина е първа стъпка. Сигурно идеална наредба няма. Но затова с помощта на 
Общински съвет и на администрацията ще се постараем да изготвим възможно най-

добрата. За инвалидните места разрешението го дава Общината, подписвам се аз, но там 

има решение на ТЕЛК. Така че аз не мога да коментирам дали човека, както каза г-н 

Топов, е с Ауди или с Мерцедес, това няма значение. Той има решение на ТЕЛК и на 
базата на това решение на ТЕЛК ние му издаваме. А тука вече наистина, сега ще ви дам 

един пример. Когато асфалтирахме локалното, една кола се оказа, че собственика от 
месеци е в чужбина. Той си е паркирал правилно на локалното и там може да стои месеци 

и години. Така че идеята е точно тези неща да избегнем. Ясно е, че ако някой си плати 
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мястото и седи празно…, пак казвам, няма идеална наредба. Ние се учим от опита на 
другите и затова очаквам при обсъждането не само да фиксираме какви са проблемите, 
а да давате и решения. Дайте решение и да го обсъдим.  

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Благодаря, г-н Мелемов! Г-н  Гавазов, вие? 

ИВАН ГАВАЗОВ: Реплика на г-н Топов. Г-н Топов, значи далеч съм от мисълта, че 
наредбата е съвършена и на тази среща в 13.30 с колегите се обединихме около това 
мнение. Абсолютно сте прав, че трябва да има генерален план за движение. Абсолютно 

сте прав за голяма част от това, което казахте, но все пак ние на тази среща изискахме и 

ни бяха представени влезли в сила ПУП-ове, където има места с одобрени паркинги. 

Говорим за най-възловите места в Смолян – около Топ старс, паркинга на Първа 
инвестиционна банка, зад болницата. Места, за които може да се започне да се работи за 
уреждане на паркирането. И това беше идеята. В никакъв случай не съм съгласен с вас, 
че наредбата не е съвършена, но все пак е начало и вярвам, че в най-кратки срокове 
администрацията ще може да се организира и поне тези места, където е уреден начина за 
паркиране, има влезли в сила подробни устройствени планове, поне там да започнат 
нещата лека полека да се случват. Благодаря! 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Благодаря, г-н Гавазов! Г-н Топов? 

ФИЛИП ТОПОВ: Значи кратка вметка, ако позволите. Има техническа възможност 
наистина, ако тези места като паркоместа, като паркинги извинявайте, вече са положени 

в схемите и в ПУП-овете, да се търси възможност с техническо обезпечаване, където има 
възможност да се сложат бариери, да се плаща паркирането, защото наистина Смолян 

без да има платено паркиране, няма как да се справим. Там да възлагаме тази услуга, 
както чета тука в наредбата и на външни фирми, и на частни лица, просто не ми вдъхва 
много много голямо доверие. И другото, което е. Има възможност техническа, примерно 

паркинга, който е до бившата Сибанк, на стария център, слага се една бариера, с едни 

талончета, както на Била и така нататък. Другото, което е. Наистина записано е тука с 
изпращане на СМС-и. Това също е културна работа. Намираме го като добро решение. 
Но все пак, пак казвам, хората трябва да знаят къде в Смолян има платен, къде има 
неплатен паркинг, в какъв режим на свободно паркиране и ред други неща. Още една 
идея, извинявайте! Над този блок, бившия Наджар, и където това зелено пространство 

искахме да го продаваме,  моля г-н кмета и г-жа Цекова да проучат тази яма има ли 

възможност да бъде съгласувана със собствениците, новите собственици, и да се направи 

действително платен паркинг на два етажа. Това ще разтовари крайно много дето се казва 
централната част. Същата работа е и по отношение на улици, които в момента се 
реновират, да се оставят малко по-къси предполагам, по-малко широки тротоари и да се 
даде възможност за паркиране по страничен начин. И да не съм постоянно дето се казва, 
който критикува, аз също изказвам благодарност на г-н Мелемов. Това, което се направи 

с паркирането по улиците в разширените участъци, така наречените джобове. Също така, 
съжалявам, че… 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Благодаря ви, г-н Топов! 

ФИЛИП ТОПОВ: … така е задал заданието да се прави и тази наредба. Но в този вид, 

уважаеми колеги, лично на мен някак ми създава една кулизия, едно противоречие, с 
една дискриминация, с водещо начало плащането. Благодаря ви! 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Благодаря, г-н Топов! Г-н Кръстанов. Не се чува, г-н Кръстанов. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Обещавам, че няма да измислим колелото. Това го обещавам. 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Бих желал да направя основно изказване, ако приключиха 
репликите. 
САЛИХ АРШИНСКИ: Аз съм за реплики, г-н Кръстанов. 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Нека колегата Аршински си направи репликата и тогава ще 
се изкажа. 
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ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Г-н Аршински, имате думата. 
САЛИХ АРШИНСКИ: Уважаема г-жо председател, уважаеми г-н кмете, уважаеми 

колеги! Репликата ми е към колегата Топов. Колега Топов, опитах да ви следя мисълта 
по тази наредба. В комисиите тръгнахте в една позиция, след това в друга, днес в трета. 
Много ми е трудно да ви следя мисълта. Особено когато темите са с транспортни схеми, 

където имаме експерт в лицето на колегата Кръстанов, с юридически, с финансови, с 
политически. Честно да ви кажа, след Киро Харварда, вашето мислене ми е много трудно 

за следене. Не знам, бях на комисия, слушах ви тезите, до края на комисиите отидохте в 

друга посока, днес тръгнахте пак от „тази наредба за нищо не става, да се оттегли“, до 

„добре, че кметът я е внесъл“. Опитвам се, защото ви уважавам като юрист, да си изясня 
ситуацията. Колегата Гавазов е юрист, има позиция. Бях и аз на комисия. Ама направихте 
една плеяда от 20 минути, в която в общи линии аз като съветник не разбрах какво 

казахте. Това го казвам и за хората, които гледат сесиите. Това ми е по репликата.  
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Благодаря, г-н Аршински! Г-н Кръстанов… 

ДИМИТЪР АНГЕЛОВ: Процедура. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Да, г-н Ангелов.  

ДИМИТЪР АНГЕЛОВ: Предлагам да преминем към гласуване, а който иска да гласува 
„против“, му се дава възможност за две минути да се изкаже. За мен тази наредба е добра. 
Може би трябва да се пипне още, но като наредба мисля, че трябва да я приемем сега. 
Тази наредба стоя 40 и повече дни за обществено обсъждане. И мисля, че всичките 
колеги, които следят обществените обсъждания, можеше да вземат отношение, да дадат 
предложения и тъй нататък. Така че повече да дъвчем по този въпрос не виждам смисъл. 

Да преминем към гласуване. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Благодаря, г-н Ангелов! 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Аз искам категорично да възразя. Все пак съм експерт по 

пътна безопасност, човек, който се е занимавал с транспорт. 
ДИМИТЪР АНГЕЛОВ: Г-н Кръстанов, да ви зачета ли вътрешния акт? 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Възразявам срещу това по този начин да се прекъсва дебата. 
ДИМИТЪР АНГЕЛОВ: Да ви зачета ли вътрешните правила? Тука пред мен са. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: На мен ли ще ми ги четете, колега? 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Много ви моля, не се карайте!  
ДИМИТЪР АНГЕЛОВ: Тогава защо се намесвате? 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Подлагам на гласуване предложението на г-н Димитър Ангелов 

да прекратим разискванията. Който е „за“, моля да гласува. Г-жо Гаджева, вие гласувахте 
ли, защото се появи и изчезна? 

ЕКАТЕРИНА ГАДЖЕВА: Гласувах „за“. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Благодаря, колеги! „Против“? „Въздържали се“? 

ВИОЛЕТА БОЯДЖИЕВА: Г-жо Аръчкова, може ли само една реплика към вас? 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Да. 
ВИОЛЕТА БОЯДЖИЕВА: В момента, в който г-н Кръстанов е поискал изказване, няма 
как да гласуваме това. За мен просто е нередно. Изказването е поискано преди това. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Съгласно нашия правилник, затова подлагам на гласуване 
предложение за прекратяване на разискванията. Има ли предложение за гласуване… 

ИВАН ФРЕНКЕВ: Г-жо Аръчкова, г-н Кръстанов беше така любезен да даде възможност 
на г-н Аршински да се изкаже. Иначе вече му бяхте дали думата. Според мен единствено 

е редно, ако вие дадете думата… 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Г-н Аршински прави реплика, не е правил изказване. Прави 

реплика. 
САЛИХ АРШИНСКИ: Ако позволите, като право на отрицателен вот. Гласувах „против“ 

предложението на колегата Ангелов и искам да кажа защо в рамките на 2 минути. 
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Солидарен съм с това, което казаха колеги, да, аз отправих реплика към г-н Топов. Той 

дори не можа да върне дуплика, ако имаше такава възможност. А г-н Кръстанов наистина 
беше заявил изказване. Мотивът ми да гласувам „против“ е използването на процедурата 
за прекратяване на разискванията от г-н Ангелов по този начин не е нищо друго, освен 

форма на тоталитаризъм и възможност за даване изказване на позиции. Съгласен съм, че 
трябва да има регламент да бъдат кратки, а не обширни, каквито са често, но не мисля, 

че тази процедура трябва да се ползва от мнозинството, за да се заглушава гласа на 
общинските съветници. Затова гласувах „против“. Благодаря! 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Колеги, аз предлагам да подложим на гласуване да дадем ли 

думата на г-н Кръстанов да се изкаже. Който е „за“.. 

ИВАН ГАВАЗОВ: Г-жо Аръчкова.. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Моля? 

ИВАН ГАВАЗОВ: Според мен изобщо не беше правилно това, което се случи, тъй като 

думата се дава по реда на искане.  
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Да, съгласна съм. 

ИВАН ГАВАЗОВ: Г-н Кръстанов беше поискал думата преди г-н Ангелов и следваше 
той да изкаже своите съображения или изказвания, след което да се даде думата на г-н 

Ангелов. А вие дадохте думата на г-н Ангелов, той извика „процедура“, но все пак 

неговото желание за изказване беше след това на г-н Кръстанов. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Ами колеги, разбирам, нямам нищо напротив. Разбирам, давам 

думата на г-н Кръстанов за изказване. Не сме обявили резултат за процедурата, след това 
ще я обявим. Г-н Кръстанов, имате думата за изказване. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви, г-жо председател! Уважаеми колеги, уважаема 
г-жо Цекова, заместник-кмет на община Смолян! Имам няколко съображения по 

наредбата. Първо, много се радвам за това, че конкретни препоръки, които отправихме в 

Комисията по законност, местно самоуправление, обществен ред и сигурност, искам да 
отбележа, защото това е елемент на подобна наредба, колегите Гавазов, Топов, 

Безергянов и т. н., са отчетени и в новоизменения проект те са ни предложени, а именно 

по отношение на възлагането на конкретните дейности по наредбата. Искам обаче да 
привлека вашето внимание върху две неща основно. Първото, че когато става дума за 
подобна наредба, тя се предхожда от мерки по организация и безопасност на движението, 

които се съдържат в така наречения генерален план по организация на движението. Ние 
обменихме мисли в заседанието на комисията и аз мисля, че колегите са наясно за какво 

иде реч. Преди всичко иде реч за това, че при организация на движението с еднопосочно 

движение по някои от улиците, би могло да се организира зона за надлъжно паркиране 
на самите улици. Второ. Подобна наредба, за да се приеме, трябва да се изчерпат всички 

възможности технически и организационни, за увеличаване на броя на местата за 
паркиране. И рационализиране на целия този процес. И трето. Има един такъв елемент, 
който според мен също е задължителен. При всички случаи, когато говорим за влизане в 

сила на тази наредба, трябва да си дадем един конкретен срок, по възможност по-

продължителен, примерно половин година или по-дълъг, за да влезе тя в сила. В първия 

проект, който гледахме, беше предвидено тя да влезе в сила на 1 май. Така си спомням, 

нали? 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Да. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: При всички случаи, през това време трябва да се извършат 
тези процедури, за които говорят и колегите, съвършено основателно. Но искам да 
завърша с това. В този период до влизане на наредбата в сила, ние трябва да ангажираме 
компетентното внимание на Пътна полиция, на Изпълнителна агенция „Автомобилна 
администрация“ към Министерство на транспорта, която се занимава с автомобилите за 
обществен превоз на пътници и товари. И разбира се, с компетентното мнение на 
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гилдията, на хората от Съюза на българските автомобилисти и на преподавателите по 

кормилна практика. Да се обхване целия този потенциал от хора, които имат 
функционална компетентност в тази сфера. Иначе в крайна сметка всички разбират от 
футбол, от транспорт, от политика. Но искам да подчертая, че е необходимо да внесем 

нужният елемент на професионализъм преди да се заемем с тази задача. Аз ще подкрепя 
наредбата в този вид, с уговорката, че ще бъде в процес на подобрение стъпка по стъпка 
напред във времето. Благодаря ви сърдечно! 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Благодаря ви, г-н Кръстанов! Други желаещи има ли, колеги? 

Който е съгласен да прекратим разискванията, моля да гласува. „Против“? Г-н Симов, 

ръката. „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 така предложената ни наредба с 
направените леки изменения.  

 

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

 

1. Ангел Безергянов      – „за“ 

2. Божидар Шуманов      – отсъства 
3. Валентин Кюлхански     – „за“ 

4. Венера Аръчкова      – „за“ 

5. Вижданка Младенова     – „за“ 

6. Виолета Бояджиева      – „за“ 

7. Денислав Костов      – „за“ 

8. Димитър Ангелов      – „за“ 

9. Димитър Кръстанов     – „за“ 

10. Екатерина Гаджева      – „за“ 

11. Иван Френкев      – „за“ 

12. Иван Гавазов      – „за“ 

13. Илия Томов       – „за“ 

14. Коста Начев       – „за“ 

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

18. Петър Мирчев      – „за“ 

19. Петър Янев       – „за“ 

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

22. Салих Аршински      – „за“ 

23. Сийка Йочева      – „за“ 

24. Софка Иванова      – „за” 

25. Стефан Бадев      – „против“ 

26. Стоян Иванов      – отсъства 
27. Тихомир Ризов      – „за“ 

28. Тодор Митов      – „за” 

29. Филип Топов      – „против“ 

 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: С 22 „за“ и 2 „против“, се приема така предложената ни наредба 
с направените леки изменения. 
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Общинският съвет след като се запозна с Докладната записка на Николай Мелемов 

– кмет на община Смолян, на чл. 21, т.23 и ал. 2, чл.27, ал. 4 и ал.5 от Закон за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 8 от Закона за нормативните актове,  във 

връзка с чл. 99, ал. 1-3 от Закона за движение по пътищата, 
 

Р Е Ш И: 

 

І.  Приема Наредба за  реда за престой и паркиране на пътни превозни средства 
на територията на община Смолян; 

 

II. Наредбата влиза в сила от  01.05.2022 г.; 
 

ІІІ. Възлага на кмета на община Смолян да публикува на електронната страница 
на Община Смолян приетата Наредба за  реда за престой и паркиране на пътни превозни 

средства на територията на община Смолян. 

 

 

ПО ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Допълване Годишна 
програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2021 година. 

Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Преминаваме към точка 14 от дневния ред, а именно допълване 
Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 
2021 година. Давам думата на г-н Мелемов. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Благодаря! Няма какво да добавя.  

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Колеги, имате думата за изказвания. Г-н Кюлхански, бихте ли си 

изключили микрофона? Г-н Кюлхански, много ви моля, микрофончето. Не виждам. 

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

Аршински, ръката.  
САЛИХ АРШИНСКИ: Извинявам се! 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Няма нищо, случва се. „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. 
 

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

 

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

4. Венера Аръчкова      – „за“ 

5. Вижданка Младенова     – „за“ 

6. Виолета Бояджиева      – „за“ 

7. Денислав Костов      – „за“ 

8. Димитър Ангелов      – „за“ 

9. Димитър Кръстанов     – „за“ 

10. Екатерина Гаджева      – „за“ 

11. Иван Френкев      – „за“ 

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

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

18. Петър Мирчев      – „за“ 

19. Петър Янев       – „за“ 

20. Рабие Кьосева      – „за“ 

21. Радослава Вълчанова – Кисимова    – „за“ 

22. Салих Аршински      – „за“ 

23. Сийка Йочева      – „за“ 

24. Софка Иванова      – „за” 

25. Стефан Бадев      – „за“ 

26. Стоян Иванов      – отсъства 
27. Тихомир Ризов      – „за“ 

28. Тодор Митов      – „за“ 

29. Филип Топов      – отсъства 
 

 

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

по точка 14.  

 

Общинският съвет след като се запозна с Докладната записка на Николай 

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

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

Р Е Ш И: 

 

1. Допълва Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска 
собственост за 2021 година, приета с Решение № 395/22.12.2020 година на Общински 

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

ал. 5 от от Закона за устройство на територията, допълва 512 (петстотин и дванадесет) 
кв. м. от поземлен имот с идентификатор 00597.501.92 (пет девет седем точка пет нула 
едно точка девет двe) с площ от 572.00 кв.м. /петстотин седемдесет и два кв.м. /с начина 
на трайно ползване: незастроен имот за жилищни нужди, трайно предназначение на 
територията: урбанизирана, при граници: 00597.501.772, 00597.501.93, 00597.501.867, 

00597.501.802, УПИ III-48 в кв.16, актуван с акт за частна общинска собственост № 

2159/09.09.2021 год.  

 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Преминаваме към точка 15.  

 

ПО ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Разрешение за изработване на 
Подробен устройствен план – устройствена план схема за обект: „Външно електро 

захранване на сгради за временно обитаване на „БОБ ТОНИ“ ООД в К.К. Пампорово, 

общ. Смолян“. 

Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Разрешение за изработване на Подробен устройствен план – 

устройствена план-схема за обект: „Външно електро захранване на сгради за временно 
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обитаване на „БОБ ТОНИ“ ООД в к. к. Пампорово, общ. Смолян“. Давам думата на г-н 

Мелемов. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Благодаря! Няма какво да добавя по тази точка. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Колеги, имате думата за изказвания. Не виждам, колеги. 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. Колеги, преминаваме към гласуване на решението. 

 

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

 

1. Ангел Безергянов      – „за“ 

2. Божидар Шуманов      – отсъства 
3. Валентин Кюлхански     – „за“ 

4. Венера Аръчкова      – „за“ 

5. Вижданка Младенова     – „за“ 

6. Виолета Бояджиева      – „за“ 

7. Денислав Костов      – „за“  

8. Димитър Ангелов      – „за“ 

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

11. Иван Френкев      – „за“ 

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

14. Коста Начев       – „за“ 

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

18. Петър Мирчев      – „за“ 

19. Петър Янев       – „за“ 

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

22. Салих Аршински      – „за“ 

23. Сийка Йочева      – „за“ 

24. Софка Иванова      – „за” 

25. Стефан Бадев      – „за“ 

26. Стоян Иванов      – отсъства 
27. Тихомир Ризов      – „за“ 

28. Тодор Митов      – „за” 

29. Филип Топов      – „за“ 

 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: С 22 „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. 

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

 

Р Е Ш И: 
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1. Разрешава изработването на проект за Подробен устройствен план – устройствена 
план схема за обект: „Външно електро захранване на сгради за временно обитаване на 
„БОБ ТОНИ“ ООД в К.К. Пампорово, общ. Смолян“, с трасе преминаващо през  
поземлен имот с идентификатор: 69345.6.116 по кадастралната карта на к.к. Пампорово, 

з-ще Стойките, общ. Смолян.  

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

за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.   

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

 

2. Одобрява задание за изработване на Подробен устройствен план – устройствена 
план схема за обект: „Външно електро захранване на сгради за временно обитаване на 
„БОБ ТОНИ“ ООД в К.К. Пампорово, общ. Смолян“ . 

 

 

ПО ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Разрешение за изработване на 
Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на поземлен имот с 
идентификатор 67653.6.204 в местност „БУЧКОВОТО“, землище гр. Смолян, Община 
Смолян. 

Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Преминаваме към точка 16 от дневния ред, а именно разрешение 
за изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на 
поземлен имот с идентификатор 67653.6.204 в местност „БУЧКОВОТО“, землище гр. 

Смолян, Община Смолян. Давам думата на г-н Мелемов. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Благодаря! Няма какво да добавя. 

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

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

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

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

 

Поименно гласуване на проекта за решение по т. 16 от дневния ред: 

 

1. Ангел Безергянов      – „за“ 

2. Божидар Шуманов      – отсъства 
3. Валентин Кюлхански     – „за“ 

4. Венера Аръчкова      – „за“ 

5. Вижданка Младенова     – „за“ 

6. Виолета Бояджиева      – „за“ 

7. Денислав Костов      – „за“ 

8. Димитър Ангелов      – „за“ 

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

11. Иван Френкев      – „за” 

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

14. Коста Начев       – „за“ 

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

17. Минчо Симов     – „за” 

18. Петър Мирчев      – „за“ 

19. Петър Янев       – „за“ 

20. Рабие Кьосева      – „за“ 

21. Радослава Вълчанова – Кисимова    – „за“ 

22. Салих Аршински      – „за“ 

23. Сийка Йочева      – „за“ 

24. Софка Иванова      – „за” 

25. Стефан Бадев      – „за“ 

26. Стоян Иванов      – отсъства 
27. Тихомир Ризов      – „за“ 

28. Тодор Митов      – „за” 

29. Филип Топов      – „за“ 

 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: С 24 „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. Допуска изработването на проект за Подробен устройствен план - План за 
регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 67653.6.204 в местност 
„БУЧКОВОТО“, землище гр. Смолян, Община Смолян, със следните устройствените 
параметри – устройствена зона Ок, плътност на застрояване до 30%, височина на 
застрояване до 10 метра, кинт до 1.2, озеленяване – до 50%.  

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

планове и Наредба № 7 от 22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на 
отделните видове територии и устройствени зони.  

Към проекта да се представят становища от РИОСВ, РЗИ и схеми Ел и Ви К части.  

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

2. Одобрява задание за изработване за Подробен устройствен план - План за 
регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 67653.6.204 в местност 
„БУЧКОВОТО“, землище гр. Смолян, Община Смолян. 

 

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

екологична оценка, като разходите са за сметка на възложителя. 

 

 

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

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

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

Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
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ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Колеги, преминаваме към точка 17 от дневния ред, а именно 

разрешение за изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план - План 

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

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

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

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Благодаря, няма какво да добавя. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Колеги, имате думата за изказвания. Г-н Топов. 

ФИЛИП ТОПОВ: Уважаема г-жо Аръчкова, на комисиите имаше становище, до колкото 

се сещам, на Комисията по ТУОС, по тази точка. Ако нещо не бъркам, моля да обявите 
становището на Комисията по териториално и селищно устройство по тази точка. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Комисията по ТСУ на тази точка е „не допуска“. 

ФИЛИП ТОПОВ: Благодаря ви! 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Моля! Г-жо Гаджева, заповядайте! 
ЕКАТЕРИНА ГАДЖЕВА: Като допълнение на това, което казахте, че не допускаме. 
Причината е, че са завишени показателите в сравнение с такива, които са предвидени по 

Общия устройствен план на Пампорово. В тази връзка не можем ние като орган на 
местно самоуправление с наше решение да променим вече въведени показатели в Общ 

устройствен план. Тоест това, което трябва да направи възложителя е първо да промени 

Общия устройствен план и едва тогава да внесе подобна докладна. Докладната се внася 

втори път и втори път становището изразено и мое лично, и на комисията е, че не би 

трябвало да се допускат такива обекти, които са в разрез като етажност и други 

устройствени показатели с одобрените планове. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Благодаря, г-жо Гаджева! Г-н Топов. 

ФИЛИП ТОПОВ: Същото становище беше и на Комисията по законност. И аз лично ще 
гласувам „против“ тази докладна записка. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Благодаря, г-н Топов. Други? Г-н Кръстанов. 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви, г-жо председател! Уважаеми г-н кмете, 
уважаеми колеги! Въпросът е принципен. Има действащ общ устройствен план, 

подробен устройствен план, който се предлага тотално дисхармонира с параметрите. 
Така че ние нямаме друг избор, ако искаме да сме обективни. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: И аз съм съгласен. 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Аз също няма да подкрепя подобна докладна записка. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Г-н Мелемов е приел становището на Комисията и по ТСУ, и на 
Правна комисия и в решението в първа точка ще бъде „не допуска“, а втора точка ще 
бъде „не одобрява“. 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря! 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Колеги, други 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 гласуването на решението с така предложения 
вид от Комисията по ТСУ и Комисията по законност – не приема и не одобрява. Първа 
точка е „не допуска“, втора точка е „не одобрява“. 

 

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

1. Ангел Безергянов      – „за“ 

2. Божидар Шуманов      – отсъства  
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3. Валентин Кюлхански     – „за“ 

4. Венера Аръчкова      – „за“ 

5. Вижданка Младенова     – „за“ 

6. Виолета Бояджиева      – „за“ 

7. Денислав Костов      – „за“ 

8. Димитър Ангелов      – „за“ 

9. Димитър Кръстанов     – „за“ 

10. Екатерина Гаджева      – „за“ 

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

14. Коста Начев       – „за“ 

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

17. Минчо Симов     – „за” 

18. Петър Мирчев      – „за“ 

19. Петър Янев       – „за“ 

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

22. Салих Аршински      – „за“ 

23. Сийка Йочева      – „за“ 

24. Софка Иванова      – „за” 

25. Стефан Бадев      – „за“ 

26. Стоян Иванов      – отсъства 
27. Тихомир Ризов      – „за“ 

28. Тодор Митов      – „за” 

29. Филип Топов      – „за“ 

 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: С 22 „за“, без „против“ и „въздържали се“, приехме така 
предложеното решение на точката, че не се дава съгласие. 
 

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

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

124а, ал.1 от ЗУТ, чл. 124б, ал.1 от ЗУТ, чл.135 ал.3 от ЗУТ, чл.136 ал.1 от ЗУТ и чл.134 

ал.2 т.6 от ЗУТ, 

 

Р Е Ш И: 

 

1. Не допуска изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план - 

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

Озеленяване, УПИ VI-Озеленяване и улична регулация в кв.6, местност „Ардашлъ”, землището 
на с. Стойките в курортно – туристическо ядро ”Малина”, курортен комплекс Пампорово,  

Община Смолян, със завишаване на устройствените параметри на УПИ ІІІ  - 250 – курортна 
дейност -  устройствена зона Ок, височина на застрояване до 15 метра /5 етажа/, плътност 
на застрояване до 30%, кинт до 1.5, озеленяване – мин.50% в кв.6 курортно – 

туристическо ядро „Малина“, курортен комплекс Пампорово, Община Смолян. 
 

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

за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.  
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Проектът да се представи в Община Смолян окомплектован с актуална скица от 
кадастралната карта на с. Стойките, актуална скица от действащия ЗРП на к.я. Малина, 
к.к. Пампорово и изработен в М 1:1000. 

 

2. Не одобрява задание за изработване на Подробен устройствен план - План за 
регулация и застрояване за УПИ ІІІ - 250 – курортна дейност, част от УПИ I – Озеленяване, 
УПИ VI-Озеленяване и улична регулация в кв.6, местност „Ардашлъ”, землището на с. Стойките 
в курортно – туристическо ядро „Малина“, курортен комплекс Пампорово. 

 

 

ПО ОСЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Даване на предварително 

съгласие за „Изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ XVI За паркинг, УПИ II за хотел в рамките 
на ПИ 67653.934.452, 67653.934.463 и 67653.934.464. Частична промяна на уличната 
регулация от о.т.17в до о.т.17е, кв.9 по плана на гр. Смолян“. 

Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

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

даване на предварително съгласие за „Изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ XVI За паркинг, 
УПИ II за хотел в рамките на ПИ 67653.934.452, 67653.934.463 и 67653.934.464. Частична 
промяна на уличната регулация от о.т.17в до о.т.17е, кв.9 по плана на гр. Смолян“. Давам 

думата на г-н Мелемов. 

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

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

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

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

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: С 21 „за“, без „против“ и „въздържали се“, прекратихме 
разискванията. Преминаваме към гласуване на решението. 

 

Поименно гласуване на проекта за решение по т. 18 от дневния ред: 

 

1. Ангел Безергянов      – „за“ 

2. Божидар Шуманов      – отсъства 
3. Валентин Кюлхански     – „за“ 

4. Венера Аръчкова      – „за“ 

5. Вижданка Младенова     – „за“ 

6. Виолета Бояджиева      – „за“ 

7. Денислав Костов      – „за“ 

8. Димитър Ангелов      – „за“ 

9. Димитър Кръстанов     – „за“ 

10. Екатерина Гаджева      – „за“ 

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

14. Коста Начев       – „за“ 

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

17. Минчо Симов     – „за” 

18. Петър Мирчев      – „за“ 

19. Петър Янев       – „за“ 

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

22. Салих Аршински      – „за“ 

23. Сийка Йочева      – „за“ 

24. Софка Иванова      – „за” 

25. Стефан Бадев      – „за“ 

26. Стоян Иванов      – отсъства 
27. Тихомир Ризов      – „за“ 

28. Тодор Митов      – „за” 

29. Филип Топов      – „за“ 

 

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

по тази точка. 
 

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

 

Р Е Ш И: 

 

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

и застрояване за УПИ XVI За паркинг, УПИ II за хотел в рамките на ПИ 67653.934.452, 

67653.934.463 и 67653.934.464. Частична промяна на уличната регулация от о.т.17в до 

о.т.17е, кв.9 по плана на гр. Смолян“. 

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

действия. 

 

 

ПО ДЕВЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Разрешение за изработване на 
Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на ПИ с идентификатор 

81520.6.197 в  м. „Камбурското“, з-ще Чокманово, общ. Смолян. 

Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Колеги, преминаваме към точка 19, а именно разрешение за 
изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на ПИ с 
идентификатор 81520.6.197 в  местност „Камбурското“, з-ще Чокманово, общ. Смолян. 

Давам думата на г-н Мелемов. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Благодаря! Няма какво да добавя по тази точка. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Колеги, имате думата за изказвания. Не виждам. Който е съгласен 

да прекратим разискванията, моля да гласува. „Против“? Г-н Кръстатнов, Безергянов и 

Бадев, бихте ли си свалили ръцете? Благодаря! „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. 19 от дневния ред: 

 

1. Ангел Безергянов      – „за“ 

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

5. Вижданка Младенова     – „за“ 

6. Виолета Бояджиева      – „за“ 

7. Денислав Костов      – „за“ 

8. Димитър Ангелов      – „за“ 

9. Димитър Кръстанов     – „за“ 

10. Екатерина Гаджева      – „въздържала се“ 

11. Иван Френкев      – „за” 

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

14. Коста Начев       – „за“ 

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

17. Минчо Симов     – „за” 

18. Петър Мирчев      – „за“ 

19. Петър Янев       – „за“ 

20. Рабие Кьосева      – „за“ 

21. Радослава Вълчанова – Кисимова    – „за“ 

22. Салих Аршински      – „за“ 

23. Сийка Йочева      – „въздържала се“ 

24. Софка Иванова      – „за” 

25. Стефан Бадев      – „за“ 

26. Стоян Иванов      – отсъства 
27. Тихомир Ризов      – „за“ 

28. Тодор Митов      – „за” 

29. Филип Топов      – „въздържал се“ 

 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: С 22 „за“ и 3 „въздържали се“, приехме решението по точка 19. 

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

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

124а, ал.1 от ЗУТ, чл. 124б, ал.1 от ЗУТ предлагам, 

 

Р Е Ш И: 

 

1. Разрешава изработване на проект за Подробен устройствен план - План за 
регулация и застрояване на ПИ с идентификатор 81520.6.197 в  м. „Камбурското“, з-ще 
Чокманово, общ. Смолян, с образуване на нов УПИ за база за отдих в устройствена зона Ок, 
плътност на застрояване до 40%, височина на застрояване до 10 метра, кинт до 0.8, 

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

 

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

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

 

 Проектът да се представи в Община Смолян окомплектован с актуална скица от 
кадастралната карта на с. Чокманово и изработен в М 1:1000. 
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2. Одобрява задание за изработване на Подробен устройствен план - План за 
регулация и застрояване на ПИ с идентификатор 81520.6.197 в  м. „Камбурското“, з-ще 
Чокманово, общ. Смолян .    

 

 

ПО ДВАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Отмяна на Решение № 47 от 28.11.2019 

г. на Общински съвет – Смолян, за отдаване под наем на част от поземлен имот публична 
общинска собственост с идентификатор 67653.1.669 по кадастрална карта на гр. Смолян. 

Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Колеги, преминаваме към точка 20, а именно отмяна на  Решение 
№ 47 от 28.11.2019 г. на Общински съвет – Смолян, за отдаване под наем на част от 
поземлен имот публична общинска собственост с идентификатор 67653.1.669 по 

кадастрална карта на гр. Смолян. Давам думата на г-н Мелемов. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Няма какво да добавя нещо. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА:  Колеги, имате думата за изказвания. Г-н Топов. 

ФИЛИП ТОПОВ: Сега, това предложение се внася за втори път, до колкото си спомням. 

Какви са новите обстоятелства, които налагат да го гледаме отново. Освен това, че 
миналия път сме нямали кворум. Миналият път наистина, но има ли някакви нови 

обстоятелства, които дето се казва да налагат повторно внасяне на това решение? 

МАРИАНА ЦЕКОВА: Имаме. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Да, г-н Френкев. 

ИВАН ФРЕНКЕВ: Здравейте, колеги! Малко по-рано приехме наредба за паркиране. 
Приветствам идеята паркингът на Студенец да се стопанисва от Общината. Да се 
надявам, че ще залегне в тази наредба като начин за развитие и допълнителен източник 

на финансиране. Очевидно е, че има възможност да бъде стопанисван, както по-рано 

спорехме с г-н кмета и малко по-късно той осъзна, че Общината може да го стопанисва. 
Очаквам с интерес да видя какви са плановете на Общината как ще се развива този 

паркинг. Благодаря!  

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Благодаря! Г-н Кръстанов. 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви, г-жо председател! Уважаеми колеги, аз също 

мисля, че поради обстоятелството, ще допълня едно обстоятелство, което според мен е 
съществено, че Общината е поела и е организирала като цяло снегочистенето и 

поддържането на паркинга през есенно-зимния период. Това означава, че тя вече е 
предвидила една голяма част от същностните разходи по стопанисване на паркинга. И 

няма нищо по-логично от това, както каза и колегата Френкев, Общината да се ангажира 
като цяло с организацията на ползването на този паркинг, така че по този начин 

подкрепяме проекта за решение. Благодаря! 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Благодаря, г-н Кръстанов! Давам думата на г-жа Цекова. 
МАРИАНА ЦЕКОВА: Вече в кадастралната карта е отбелязан с нов идентификатор само 

паркинга. Предполагам, че който е гледал в кадастралната карта, е отбелязан само 

паркинга, не целия идентификатор, както и е ската надолу под паркинга. Само ската вече 
съществува. И в снегопочистването е положено, и както в диспозитивите на докладната 
е записано с приемане на наредбата, която вече приехме, това са новите обстоятелства. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Благодаря, г-жо Цекова! Колеги, други желаещи? Да, г-н Топов. 

ФИЛИП ТОПОВ: Аз благодаря за това пояснение. Използвам възможността да взема и 

изказване. По принцип ще я подкрепя тази докладна записка, но е хубаво, когато 

уважаемите колеги общински съветници получат докладните записки с проекта за 
решение, говоря много бавно, да може да ми се следи мисълта, да се запознават по-

подробно там, където нямат експертиза, да търсят евентуално такива експертизи и след 
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като се вземе едно такова обосновано, законосъобразно решение, нещата вървят и се 
получават резултатите. И понеже г-жа Цекова спомена Наредбата, която приехме, аз 
смятам, че тази наредба, както я приехме, най-вероятно областния управител в този вид, 

начинът, по който я приехме, без да гласуваме параграф по параграф какви допълнения 
са направени и прочие, и прочие, ще я върне. Но това е вече друга тема. Благодаря! Ще 
гласувам за тази докладна записка. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Благодаря! Г-н Френкев, държите ли на изказването си? 

ИВАН ФРЕНКЕВ: Имам само един въпрос към г-жа Цекова. Очакваме ли този паркинг 
да функционира като такъв и с платен абонамент този сезон? 

МАРИАНА ЦЕКОВА: Да, разбира се. 
ИВАН ФРЕНКЕВ: Точно този сезон, който е туристическия? 

МАРИАНА ЦЕКОВА: Да. 
ИВАН ФРЕНКЕВ: Чудесно. Благодаря! 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Благодаря, г-н Френкев! Колеги, не виждам други желаещи. 

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 на решението. 

 

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

 

1. Ангел Безергянов      – „за“ 

2. Божидар Шуманов      – отсъства 
3. Валентин Кюлхански     – „за“ 

4. Венера Аръчкова      – „за“ 

5. Вижданка Младенова     – „за“ 

6. Виолета Бояджиева      – „за“ 

7. Денислав Костов      – „за“ 

8. Димитър Ангелов      – „за“ 

9. Димитър Кръстанов     – „за“ 

10. Екатерина Гаджева      – „за“ 

11. Иван Френкев      – „за” 

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

14. Коста Начев       – „за“ 

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

18. Петър Мирчев      – „за“ 

19. Петър Янев       – „за“ 

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

22. Салих Аршински      – „за“ 

23. Сийка Йочева      – „за“ 

24. Софка Иванова      – „за” 

25. Стефан Бадев      – „за“ 

26. Стоян Иванов      – отсъства 
27. Тихомир Ризов      – „за“ 

28. Тодор Митов      – „за” 
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29. Филип Топов      – „за“ 

 

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

по точка 20. 

 

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

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

 

Р Е Ш И: 

 

1. Отменя изцяло Решение № 47 от 28.11.2019 г. на Общински съвет – Смолян, за 
отдаване под наем на част от поземлен имот публична общинска собственост с 
идентификатор 67653.1.669 по кадастрална карта на гр. Смолян, чрез публично 

оповестен конкурс по реда на Закона за общинската собственост (паркинг Студенец). 

2. Възлага на Кмета на Община Смолян да прекрати обявения конкурс. 
 

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Даване на съгласие за 
процедиране на проект за изменение на Подробен устройствен план – устройствени 

план-схеми за обект: „Интегриран воден проект на агломерация град Смолян“ заедно с 
допълнително разработени клонове, одобрен с Решение № 607, взето с Протокол № 31 

от 30.11.2017 г. на Общински съвет – Смолян. 

Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Преминаваме към точка 21, а именно даване на съгласие за 
процедиране на проект за изменение на Подробен устройствен план – устройствени 

план-схеми за обект: „Интегриран воден проект на агломерация град Смолян“ заедно с 
допълнително разработени клонове, одобрен с Решение № 607, взето с Протокол № 31 

от 30.11.2017 г. на Общински съвет – Смолян. Има думата г-н Мелемов. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Няма какво да добавя. Колеги, имате думата за изказвания. Не 
виждам. Г-н Кръстанов, имате думата. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви, г-жо председател! Уважаеми г-н кмете, 
уважаема инж. Цекова, уважаеми колеги! Това е „Жълтия фидик“, това е допълнително 

раздадената докладна и моля за малко повечко разяснение от инж. Цекова. Като 

отбелязвам, изключителната важност, възможността да се доработят, да се коригират и 

да се разширят определени строително-монтажни дейности и работи, които практически 

в максимална степен, как да кажа, ще актуализират това, което не е направено по 

„Червения фидик“, „Червената книга“ да кажем, тъй като думата „фидик“ не на всички 

колеги е достатъчно ясна. Мисля, че тук има много сериозен въпрос, по който ще говори 

инж. Цекова, да информира и нас общинските съветници, а именно координацията, 
съчетаването, съгласуването между двете книги, между дейностите по двете книги на 
терен като цяло, свързани с подобряване не само на канализационната, но и на 
водопроводната мрежа в града. Така че моля, инж. Цекова, за малко повечко информация 
по този въпрос. И това предхожда ли строителното разрешение, тъй като до колкото се 
интересувах, има строително разрешение на идеен проект. Сега искам да попитам 

конкретно има ли отношение, сигурно има разбира се, към даването на строително 

разрешение от Общината на основно техническия проект. Благодаря!  

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Благодаря, г-н Кръстанов! 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Много тежък въпрос. 
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ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Не е тежък. Той трябва да се решава. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Той е тежък, защото съгласуване между „Червения“ и „Жълтия 
фидик“ се оказа наистина тежка задача. Преди два дена имахме среща с новия шеф на 
ВиК… 

МАРИАНА ЦЕКОВА: Вчера, сутринта. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: С инж. Янчевска. От там стана ясно, че те искат да вкарат нови 

улици в „Жълтия фидик“. От там произтече необходимостта от тази докладна. Сега вече 
за подробности наистина инж. Цекова може да обяснява. 
МАРИАНА ЦЕКОВА: Знаете, че по „Жълтата книга“ има идеен проект и после се 
разработва работния проект. Вече са разработили работен проект, само че без план-схеми 

няма как да върви работния проект. И по време на срещата с инж. Янчевска се разбрахме, 
че те веднага трябва да ни подготвят всички материали. Всичко ви е описано в 

докладната. Знаете, че това е обект от първостепенно значение за 2021 г., сега ще бъде и 

за 2022-ра година. Всичко е описано. На базата на документите, които те са ни 

представили, всичко това се случи тази нощ и днес, затова докладната ви е днес. Затова 
ви моля да гласувате, за да може да се реализират. Те са прецизирали всички клонове, 
както им е даден проекта. Не можем ние да кажем всичко наред ли е. Доверили сме се на 
колегите от ВиК и сутринта сме получили абсолютно всичко от тях, включая и 

допълнителните файлове. Съжалявам, че по-късно ви ги изпратихме, защото трябваше 
да ги получат от проектантите. Затова всичко е на тъгъдък. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Идеята е да спестим един месец и те да проектират през това 
време. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Благодаря, г-жо Цекова! Колеги, други? 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: И аз благодаря!  

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Г-н Топов. 

ФИЛИП ТОПОВ: Съвсем кратка вметка. Това е прекалено сериозен въпрос, от 
изключителна важност. Може би най-сериозното строителство бих казал, което се 
осъществява на територията на общината. От изключителна важност е за жителите и за 
всички нас, но не трябва да се подхожда толкова, да не употребя израза „безотговорно“, 

но би трябвало да има по-голяма координация. Такива въпроси не могат да се внасят в 

Общинския съвет адхок, от днес за вчера. Трябва да се въведе наистина някакъв ред, 

някакъв порядък. Сега тука вие ни дадохте едни листове. Ако гласуваме „за“, без да 
знаем какво има, отиваме дето се казва на приказката „котка в чувал“. Ако не гласуваме, 
пък ще бъдем упрекнати, че спираме нещо и т. н. Бъдете така добри за в бъдеще, това го 

повтарям вече 10-ина години, по такива въпроси предварително съгласуване и т. н. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Топката не е в нас. 
ФИЛИП ТОПОВ: Благодаря ви! 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Благодаря, г-н Топов. 

МАРИАНА ЦЕКОВА: Г-н Топов, ако позволите, това са допълнителни улици, които сега 
са проектирани по „Жълтия фидик“. Тоест ние не можем да им дадем разрешение за 
строеж, ако не мине тази процедура. И затова решихме вчера на срещата с инж. Янчевска, 
че да, ще ви изнудим, но по-добре да подготвим документацията, да спестяваме време. 
От тук нататък това решение ще бъде публикувано в Държавен вестник. След това следва 
пак от вас одобрение. Затова ви моля да предприемем тези действия. Не сме искали по 

никакъв начин така на тъгъдък да ги правим работите. Казах ви, колегите от ВиК, 

проектантите. Да, не са го съобразили това нещо. Вчера го установихме, че липсват тези 

новите клонове в план-схемите. И затова всичко върви така по този ред. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Да, г-н Топов. 

ФИЛИП ТОПОВ: Съвсем кратка дуплика. Уважаема г-жо Цекова, права сте. Разбирам 

ви. Аз също съм съгласен да се решават тези въпроси, но крайно време е да спрем с 
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поставяне на общинските съветници пред свършени факти. Ще изпуснем сроковете, ще 
изпуснем едни пари, давайте чл. 60 за предварително изпълнение и прочие, и прочие. В 

конкретния случай ще се въздържа отново за опита ни да се дисциплинира по някакъв 

начин този документооборот и общинските съветници да бъдем запознавани 

своевременно. 

МАРИАНА ЦЕКОВА: Ако искате, ще я оттеглим. Няма проблеми. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Благодаря! Колеги, други за изказване има ли? Не виждам. Който 

е съгласен да прекратим разискванията… Г-н Аршински, вие изказване ли? Заповядайте! 
САЛИХ АРШИНСКИ: Благодаря! Уважаеми колеги, по тази докладна аз няма да 
гласувам. 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Моля да си увеличите звука. Колега, увеличете си звука. 
САЛИХ АРШИНСКИ: Сега по-добре ли е? 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Да. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Да, чуваме се. 
САЛИХ АРШИНСКИ: Да, благодаря! Казвам, че по тази докладна аз няма да участвам в 

гласуването по следните причини. Не желая да гласувам „против“ или да вземам право 

на отрицателен вот, защото съм съгласен, че трябва да се спести някакво време. Не мога 
да гласувам и „въздържал се“, защото докладната дойде в последния момент и колегите, 
които разглеждат проблема с водния цикъл, все още не могат да дадат становище. Не 
мога да гласувам и „за“, тъй като имам много въпроси по така наречения воден цикъл, 

на които все още не съм получил отговори. По тази причина аз няма да участвам в 

гласуването, с надеждата, че на другата сесия няма да се наложи да задаваме още въпроси 

от онази извънредна сесия, която беше провокирана. Благодаря! 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Благодаря, г-н Аршински! Г-н Кръстанов!  

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Ако разрешите, г-жо председател, на уважаемия колега 
Аршински една много кратка колегиална реплика. Има строително-монтажни работи и 

етапи на тяхното разгръщане, които в много отношения години наред са решавани по 

този начин. Има също така въпроси, които ние като общински съветници в тази си 

битност не може да осъществим ефективен контрол – устройствени схеми, имотни 

граници, етапи и така нататък. И не ни остава нищо друго, освен да се уповаваме на 
почтеността и цялата добронамереност на хората, които следят този процес експертно, 

от близо, инженерно-технически и предлагат като колективен орган, който се 
разпорежда с общинската собственост, да се произнесем с решение. Така че, като имам 

предвид опита си от участие в отделни групови етапи, строително-монтажни работи, 

капиталови вложения и други, аз ще подкрепя по най-категоричния начин този проект за 
решение. Защото имаме възможност в последствие ние да одобрим с още едно решение 
и по този начин да актуализираме, ако има евентуални пропуски. Така че колеги, това е 
една особена специфика на този вид дейност. В нашата държава думата координация има 
вълшебно значение. Аз не искам да се впускам в подробности. Искам само да ви призова 
да гласуват „за“. Благодаря ви! 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Благодаря, г-н Кръстанов! 

САЛИХ АРШИНСКИ: Дуплика. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Заповядайте, г-н Аршински! 

САЛИХ АРШИНСКИ: Благодаря! Аз, г-н Кръстанов, затова казах, че няма да гласувам 

по никакъв начин. С част от мотивите, вашите мотиви съм съгласен, но г-н Кръстанов, в 

политиката място за сантименти няма. И аман по тази „експертност“ в кавички, на която 

вие преди една или две сесии бяхте свидетел, след вложени 90 милиона, цена на водата 
от 5 лева и загубите ни по-малко от 10 % от сегашните. Така че уважавам дълбоко 

експертите, които работят по различни теми и проекти, но както съм казвал много пъти, 

когато експертите биват натискани политически, за определени решения в една или 
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друга посока, в разрез с тяхното експертно убеждение. Не визирам колегите от Община 
Смолян, които внасят докладната. Визирам ВиК Асоциацията, начело със стари и нови 

ръководства, заедно с областния управител – сегашния и предишния. Благодаря! 

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

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Една много кратка дуплика, ако разрешите, г-жо председател! 

САЛИХ АРШИНСКИ: Няма дуплика на дупликата, ама няма проблем. С удоволствие 
ще ви изслушам. 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Съжалявам! Няма. 
САЛИХ АРШИНСКИ: Не, искам да я чуя. 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Аз направих реплика, но както и да е. Който е бил на 
стопанска работа от този характер, знае, че има едни модели, които никъде не се 
споменават. Но в жаргона на сериозните директори и управители се наричат отдел „Бури 

и аварии“. Ние в конкретния случай сме точно в такава хипотеза. Вземаме едно решение 
на доверие. Така е и с параграф 27 и със земите. Ние реално с вас, г-н Аршински, с 
другите колеги, не можем да отидем да извършим проверка на тези устройствени схеми, 

парцеларни планове и начинания, които  практически в момента утвърждаваме като 

начало на разработката. Така че аз с чиста съвест ще гласувам „за“. Много ви благодаря 
за становището. Вие разширихте дебата. Все пак трябва да има интелигентно занимание 
Общинският съвет. Благодаря! 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Благодаря, г-н Кръстанов! Други колеги? Не виждам. Който е 
съгласен да прекратим разискванията, моля да гласува. „Против“? „Въздържали се“? 

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

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

 

 

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

 

1. Ангел Безергянов      – „за“ 

2. Божидар Шуманов      – отсъства  
3. Валентин Кюлхански     – „за“ 

4. Венера Аръчкова      – „за“ 

5. Вижданка Младенова     – „за“ 

6. Виолета Бояджиева      – „за“ 

7. Денислав Костов      – „за“ 

8. Димитър Ангелов      – „за“ 

9. Димитър Кръстанов     – „за“ 

10. Екатерина Гаджева      – „за“ 

11. Иван Френкев      – „за” 

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

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

18. Петър Мирчев      – „за“ 

19. Петър Янев       – „за“ 

20. Рабие Кьосева      – „за“ 

21. Радослава Вълчанова – Кисимова    – „за“ 

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

24. Софка Иванова      – „за” 

25. Стефан Бадев      – „за“ 

26. Стоян Иванов      – отсъства 
27. Тихомир Ризов      – „за“ 

28. Тодор Митов      – „за” 

29. Филип Топов      – „въздържал се“ 

  

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: С 20 „за“ и 1 „въздържал се“, приехме решението и по тази точка. 
 

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, чл. 125, чл. 134, ал. 2 във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 1, чл. 135, ал. 1 и ал. 6, чл. 

136, ал. 1, чл. 156а, чл. 193 и чл. 210 от ЗУТ, 

 

Р Е Ш И: 

 

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

– устройствени план-схеми за обект: „Интегриран воден проект на агломерация град 

Смолян“ заедно с допълнително разработени клонове, одобрен с Решение № 607, взето 

с Протокол № 31 от 30.11.2017 г. на Общински съвет – Смолян, в частта, отнасяща се 

до устройствените план-схеми и допълнително разработените клонове, съгласно 

Приложение № 1 и Приложение № 2. 

 

2. Одобрява заданието по чл. 125 от ЗУТ за изработване на проект за изменение 
на Подробен устройствен план – парцеларен план за обект „Интегриран воден проект на 
агломерация Смолян“. 

 

3. Съгласно чл. 156а. (Нов - ДВ, бр. 87 от 2010 г.) от ЗУТ, след 

допускане/възлагане изработването на подробен устройствен план за изграждане на 
национален обект или общински обект от първостепенно значение всички органи и лица 
извършват административно обслужване или съгласуване по този закон в срокове, с една 
втора по-кратки от предвидените. 

Решението да се разгласи по реда на чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на 
територията чрез обявление. 

На основание чл. 124б, ал. 4 от Закона за устройство на територията, решението 

не подлежи на оспорване.  
На основание чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс, Общински 

съвет - Смолян допуска предварително изпълнение на настоящото решение. 
 

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Предоставяне на сграда с 
идентификатор 67653.918.17.6 – общинска собственост, разположена в поземлен имот с 
идентификатор 67653.918.17 по кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Смолян 

на Регионален исторически музей „Стою Шишков“ гр. Смолян за безвъзмездно 

управление, по реда на Закона за общинската собственост. 
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Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Колеги, преминаваме към точка 22 от дневния ред. Предоставяне 
на сграда с идентификатор 67653.918.17.6 – общинска собственост, разположена в 

поземлен имот с идентификатор 67653.918.17 по кадастрална карта и кадастрални 

регистри на гр. Смолян на Регионален исторически музей „Стою Шишков“ гр. Смолян 

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

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Благодаря! Няма какво да добавя. 

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

да прекратим разискванията, моля да гласува. „Против“? Г-н Безергянов, ръчичката. Г-н 

Митов също. „Въздържали се“? 

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

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

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

 

1. Ангел Безергянов      – „за“ 

2. Божидар Шуманов      – отсъства 
3. Валентин Кюлхански     – „за“ 

4. Венера Аръчкова      – „за“ 

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

7. Денислав Костов      – „за“ 

8. Димитър Ангелов      – „за“ 

9. Димитър Кръстанов     – „за“ 

10. Екатерина Гаджева      – „за“ 

11. Иван Френкев      – „за” 

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

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

17. Минчо Симов     – „за” 

18. Петър Мирчев      – „за“ 

19. Петър Янев       – „за“ 

20. Рабие Кьосева      – „за“ 

21. Радослава Вълчанова – Кисимова    – „за“ 

22. Салих Аршински      – „за“ 

23. Сийка Йочева      – „за“ 

24. Софка Иванова      – „за” 

25. Стефан Бадев      – „за“ 

26. Стоян Иванов      – отсъства 
27. Тихомир Ризов      – „за“ 

28. Тодор Митов      – „за” 

29. Филип Топов      – „за“ 

 

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

по тази точка. 
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Общинският съвет след като се запозна с Докладната записка на Николай Мелемов 

– кмет на община Смолян, на основание чл. 21, ал.1, т. 8, чл. 27 ал. 4 и ал. 5 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация, чл. 12, ал. 1 от Закона за 
общинската собственост, 

 

Р Е Ш И: 

 

1. Предоставя за безвъзмездно управление на Регионален исторически музей „Стою 

Шишков“ гр. Смолян сграда с идентификатор 67653.918.17.6 с предназначение: сграда 
за култура и изкуство със застроена площ 1410 кв. м., находяща се в поземлен имот с 
идентификатор 67653.918.17 с начин на трайно ползване за обект: комплекс за култура и 

изкуство по кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Смолян, актувана с Акт за 
публична общинска собственост № 645/03.04.2003 г. вписан в сл. по вписвания с № 47, 

том VIII, н.д. 1655 с вх.№ 2196/08.11.2004 г. стр.19. 
 

2. На основание чл. 60, ал. 1 от АПК допуска предварително изпълнение на 
решението. 

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Приемане Отчет за дейността 
на Общински съвет – Смолян и неговите комисии за периода от м. юли 2020 г. до м. 

септември 2021г.  включително. 

Докладва: Венера Аръчкова – Председател на Общински съвет - Смолян 

 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Последната точка от дневния ред, колеги, това е отчетът на 
Общинския съвет. Трябва да изберем някой, който да я представи. Но понеже сме в 

онлайн среда, разглеждана е на комисии, аз давам думата на право за изказвания. Има ли 

желаещи да се изкажат по точката? Г-н Безергянов, аз предлагам, ако искате да 
предложите някой, който да я представи или председателите на групите. Има ли 

предложение кой да я представи точката? 

АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Конкретно предложение вие като вносител да я представите. 
Колегите може би вече са се запознали в детайли с него. Той е достатъчно изчерпателен 

и така добре направен. 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Ако разрешите, въпреки че сме онлайн, нека да ръководи 

Безергянов като председател на Комисията по законност, а вие да представите отчета. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Да, точно. Аз затова питам. Предлагам колеги, който е съгласен 

г-н Ангел Безергянов да продължи работата на Общинския съвет, моля да гласува. 
„Против“? „Въздържали се“? 

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

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: С 19 „за“, без „против“ и „въздържали се“, г-н Безергянов, давам 

ви думата. 
АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Благодаря, г-жо Аръчкова! Благодаря, колеги! Както знаете, 
виждате пред вас е внесена докладна записка от г-жа Венера Аръчкова относно приемане 
на отчета за дейността на Общински съвет – Смолян и неговите комисии, за периода 
месец юли 2020 г. до месец септември 2021 г., включително. В този ред на мисли, г-жо 

Аръчкова, давам ви думата като вносител на докладната записка, да ни запознаете, да 
изкажете мнение и становище по нея. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Съгласно ЗМСМА, ние сме длъжни на всеки 6 месеца да правим 

отчет. Поради различни обстоятелства, за които знаете всички много добре, отчет сме 
правили миналата година към 31 юли всъщност, и затова сега внасяме отчета, който е за 
почти едногодишен период от време. В отчета сме се спрели на нещата, приложила съм 
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ви справка за отчет на финансовите средства за миналата година, за тази година към 30 

септември. Възнагражденията на Общинският съвет към 30 септември са разплатени до 

месец март тази година. Във финансовите средства и в бюджета за 2021 г. имаме 
достатъчно средства. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Не е до март. Казаха ми, че е платено до юли. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Не, не е платено. Платено е за април и за май в месец октомври. 

А ние говорим, че е до 30 септември. С уговорката с г-н Мелемов, че до края на годината 
ще бъдат платени възнагражденията за месец септември. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: За Коледа. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: До Коледа, за Нова година, ще бъдат платени до 30 септември и 

ще останат само последно тримесечие неразплатено. Друго нещо няма какво да добавя. 

Дадена ви е ретроспекция колко заседания. Малко бях критична към Правната комисия, 

защото тя през този период от време от 1 година, четири свои заседания не е провела 
поради липса на кворум. В същото време някои неща и причини не сме ние, които да ги 

преценим и да ги видим. Имате думата относно отчета. 
АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Добре, благодаря ви, г-жо Аръчкова! Колеги, разкривам 

дискусия по така предложения отчет на Общински съвет – Смолян за периода, за който 

преди малко г-жа Аръчкова каза. Имате думата. Има ли общински съветници, които 

желаят да вземат отношение по отчета? Колеги? Не виждам общински съветник, който 

желае да вземе отношение, поради което предлагам да прекратим разискванията. Който 

е „за“, моля да гласува за прекратяване на разискванията. „Против“ има ли? „Въздържали 

се“ има ли? 

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

АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: С 19 „за“, без „против“ и „въздържали се“, прекратихме 
разискванията. Колеги, преминаваме към гласуване на така предложения отчет. 
 

Поименно гласуване на проекта за решение по т. 23 от дневния ред: 

 

1. Ангел Безергянов      – „за“ 

2. Божидар Шуманов      – отсъства 
3. Валентин Кюлхански     – „за“ 

4. Венера Аръчкова      – „за“ 

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

7. Денислав Костов      – „за“ 

8. Димитър Ангелов      – „за“ 

9. Димитър Кръстанов     – „за“ 

10. Екатерина Гаджева      – „за“ 

11. Иван Френкев      – „за” 

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

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

18. Петър Мирчев      – „за“ 

19. Петър Янев       – „за“ 

20. Рабие Кьосева      – „за“ 

21. Радослава Вълчанова – Кисимова    – „за“ 

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

24. Софка Иванова      – „за” 

25. Стефан Бадев      – „за“ 

26. Стоян Иванов      – отсъства 
27. Тихомир Ризов      – „за“ 

28. Тодор Митов      – „за” 

29. Филип Топов      – „за“ 

 

АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: С 22 „за“, без „против“ и „въздържали се“, приехме решенията 
по тази докладна записка.  
 

Общинският съвет след като се запозна с Докладната записка на Венера Аръчкова 
– Председател на Общински съвет - Смолян, на основание чл. 21, ал.1, т. 23 и ал.2, чл. 

27, ал.6 от Закона за местното самоуправление и администрация, чл. 15, ал. 1, т. 18 от 
Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация 
 

Р Е Ш И: 

Приема отчет за дейността на Общински съвет – Смолян и постоянните комисии 

за  периода м. юли 2020 г.  –  м. септември 2021 г. включително, съгласно приложение 
№ 1 към настоящето решение. 

АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Г-жо Аръчкова, давам ви думата за закриване на заседанието. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Поради изчерпване на дневния ред, закривам днешното 

заседание. 
 

 

(Заседанието на Общинския съвет беше закрито в 17.30 часа.) 

 

 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА 

Председател на Общински съвет – Смолян         

 

 
Изготвил,  

Анелия Кехайова – мл. експерт             


