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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 

№ 30 

 

Днес, 22.12.2021 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: 29 общински съветници. 

 

 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА – председател на Общински съвет – Смолян: Здравейте колеги, 

на всички! Живи и здрави всички! Ползотворна работа ви пожелавам!  

ФИЛИП ТОПОВ: Дай Боже! 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Да си го пожелаем взаимно!  

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Аз предлагам да започнем нашата работа и да открием сесията 
днешната. Имаме кворум. 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 нашия Правилник за дейността на Общинския съвет - Смолян, неговите комисии 

и взаимодействието с общинска администрация е свикано днешното заседание от 
разстояние, на 22 декември от 13.00 часа, при осигурени пряко и виртуално участие, чрез 
видеоконферентна връзка. Колеги, в момента присъстват 27 общински съветници. 

Предполагам, че останалите ще се включат по време на сесията, защото няма постъпили 

уведомления за отказ или за някаква уважителна причина, че няма да присъстват. Така 
предложения ви дневен ред е от 31 точки, като има изпратени три докладни, които са 
разгледани и на комисиите. Предложението е след 28 точка, 29-та точка да бъде 
докладната записка относно Дома в Петково, 30 точка относно „Патрожната грижа“, 31-

ва за Норвежката къща и след това 32, 33 и 34- та старите 29, 30 и 31. Имате думата 
относно дневния ред. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Тука може би трябва да се намеся и аз. Да оттегля една точка. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Колеги, давам думата на г-н Мелемов, защото той има 
предложение точка да бъде оттеглена. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Уважаеми дами и господа общински съветници! И друг път съм 

оттеглял точки, нищо не трябва да става на всяка цена. Обадиха ми се хора за  втора 
точка. Идеята беше с това решение да кандидатстваме в Министерство на културата и 

ако те одобрят, да има допълнително финансиране от там. Също така да може този 

културен център да кандидатства самостоятелно по програми. Предвид напрежението, 

което се е създало, че ще затваряме театъра, което няма нищо общо, в тази ситуация аз 
оттеглям втора точка. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Благодаря, г-н Мелемов! Колеги, имате думата за изказвания. Г-

жа Бояджиева. 
ВИОЛЕТА БОЯДЖИЕВА: Имам предложение да бъде оттеглена точка 5 – отписване от 
регистрите на вземания от физически и юридически лица поради изтекла давност, тъй 

като смятам, че не е достатъчно аргументирана. Няма достатъчно аргументи и 



Протокол № 30/22.12.2021 г.  

  

2 

 

докладната не е пълна. Смятам, че се нуждаем от много повече подробности за всеки 

един конкретен случай, за да може да пристъпим към отписването на 1 200 000 лева. Това 
ми е предложението! 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Благодаря, г-жо Бояджиева! Колеги, други? Тихомир Ризов. 
Имате думата, г-н Ризов! 
ТИХОМИР РИЗОВ: Колеги, предлагам от името на „Земеделския съюз“ да бъде 
оттеглена и точка 19-та във връзка с постъпилото писмо от Зъболекарския съюз и да бъде 
разглеждана на следваща сесия, след като бъде уточнено. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Може ли да взема отношение по точка 19? 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Има думата г-н Мелемов относно точка 19. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Нямам намерение да я оттеглям, защото според мен това е един 

шанс за всички наематели в тази сграда. Вярно, Общината има социални функции, но 

смятам, че в тази сграда никой от наемателите не е социално слаб. Сами разбирате, че 
имам справка. 90 обекта са в тази сграда, сумата, която Общината получава е 3 989 лв. 
месечно. Тоест сградата е тежка, иска обслужване и е нормално наемателите да станат 
собственици, да имат отговорност за тази сграда. Смятам, че голяма част от 
стоматолозите в града работят не в тази сграда, а в свои кабинети. Аз бих се съгласил, че 
има социален момент, ако зъболекарите и стоматолозите, работещи в тази сграда работят 
на по-ниски цени като плащат 100 лева на месец наем. Смятам, че е по-логично да си 

купят, който не ще да си купи, остава под наем, но смятам, че трябва да вдигнем и наема. 
Съгласете се, 100 лева са две пломби, а сградата е тежка, канализацията има проблеми, 

покривът има проблеми. В крайна сметка най-логично е да си станат собственици и да 
се грижат за тази сграда. Точно затова и сме обособили всеки кабинет в отделен обект, 
за да могат наемателите да си купят помещенията. Те няма да бъдат, надявам се, ще бъдат 
на нормални цени, ще има оценител. Но това е най-логично. Не виждам с какво 

нарушаваме техния комфорт. Вярно, ще им нарастнат разходите, както и на другите 
останали стоматолози в града, но ние не можем на 100 лева наем да поддържаме тази 

сграда. Изиза, че всички други субсидират работещите в тази сграда. Така че няма да 
оттегля тази точка. И напротив, аз смятам, че това е шанс за тези хора, които работят там, 

да придобият собственост и да знаят, че ще работят винаги до края на живота си. Но при 

всички положения, ако не приемете тази точка, смятам, че наемите трябва да ги вдигнем 

драстично. Това е било в началото на демокрацията, когато наистина е имало проблеми, 

но сега в момента вече, 30 години след това, трябва да бъдат на равна основа всички 

стоматолози и не би трябвало да субсидираме работещите там. Пак казвам, в тази сграда 
няма социално слаби. Има фирма за химическо чистене, има разни други образователни 

фирми, които извършват, тоест няма социално слаби в тази сграда. И за да бъдат 
спокойни и те, е хубаво да вземат да си купят офисите. Както правят и социално слабите, 
които ползват жилища. Вземат си кредит, купуват си апартамента и е нормално да се 
грижат за него. Общината, както казвам, има социални функции, но тази сграда 
специално не би трябвало да влиза в социалните ангажименти на Община Смолян. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Благодаря, г-н Мелемов! Г-н Топов. 
ФИЛИП ТОПОВ: Уважаема г-жо председател, г-н кмете, уважаеми колеги общински 

съветници! Първо поздравления към г-н кмета за оттеглянето на точка 2-ра относно 

предложението за изграждане на културен център „Николай Хайтов“. В интерес на 
истината, след като обществото се запозна с тази докладна записка, се случиха така едни 

доста нелицеприятни квалификации и прочие, и прочие. Лично на мен ми се обадиха 
доста хора, като казаха, че това намерение е с оглед да се осигури работа на конкретно 

лице. Аз не допускам, че е така, но улицата в Смолян винаги изпреварва действията на 
администрацията. Толкова по тази точка. Аз ще помоля г-н кмета да прояви разбиране и 

да уважи искането на г-жа Бояджиева да оттегли и точка пета. Става въпрос за отписване 
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на задължения, стари задължения и прочие, прочие. Просто мисля, че мотивацията на г-
жа Бояджиева защо трябва да бъде оттеглена е достатъчно аргументирана. В тази връзка 
моля да помислим и над тази докладна записка дали й е мястото точно днес. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Така или иначе на тия всички задължения им е минал срокът на 
давност. Тука по-скоро е счетоводна операция. Те са от мандата преди моето кметуване. 
Така че тия задължения са отписани по принцип така или иначе, няма как да бъдат взети. 

Просто счетоводно не трябва да тежат вече в счетоводството на Общината. Така че нямам 

намерение да я оттеглям. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Г-н Кръстанов. 
ВИОЛЕТА БОЯДЖИЕВА: Може ли? 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви, г-жо председател! Във връзка с предложенията, 
които бяха направени за оттегляне. За точка втора е ясно. Кметът адекватно прецени, че 
това няма да получи днес. Г-жа Бояджиева обаче изключително силно мотивира своето 

предложение за точка пет. Моля ви се, там трябва да има имена физически и юридически 

лица, трябва да има обосновка и трябва да има редица приведени аргументи защо и как 

в този вид се подава. Абсолютно е замъглена. Мен, ако ме питате, е просто една 
счетоводна димка. Така че категорично, моля г-н Ризов, който направи предложение, да 
се мотивира по-подробно, за да се информираме по-добре и да подготвим своята 
позиция. Аз смятам, че няма повече какво да говорим. Благодаря! 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Аз мисля, че казах, че всички тези задължения са от преди 2011-

та. Тоест лично нямам историята на задълженита. Наистина има фирми, но аз не мога да 
обясня как са възникнали? Нали за разбрахте? Те са от преди 2011-та година.  
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Г-н Мелемов, никой не ви обвинява. Трябва да има просто  

яснота. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Как да ви дам яснота, като не знам нито коя е фирмата, нито 

защо се е случило така.  
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Е, как така да не знаете коя е фирмата? Нали опрощаваме 
задължения? 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Не, не. Коя е фирмата – да, но защо се е случило така, че не са 
реализирани тези задължения, не знам. Така че защо не са реализирани тези задължения, 
не знам. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Г-н Аршински. 

САЛИХ АРШИНСКИ: Да, благодаря! По отношение на точка 5 за вземанията, аз имам 

по-скоро един въпрос към колегите, които са юристи. Въпросът ми е такъв. Има ли 

опция, ако точката се оттегли или отложи, на тези, които са длъжници, било физически 

или юридически лица, и отварям една скоба, би ми било интересно кои са те и кога са 
натрупали тези задължения, би било в полза и на кмета да видим в предишното 

управление кой не е събирал задълженията, но конкретният ми въпрос към юристите е: 
имаме ли законови основания към тези физически и юридически лица в бъдеще време да 
предявим претенции с идеята, ако може да съберем нещо? Благодаря!  
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Г-н Топов. 
ФИЛИП ТОПОВ: Съвсем кратък отговор на колегата Аршински. По принцип наистина 
тези задължения са безвъзвратно дето се казва погасени и при едно възражение, каквито 

и действия да се предприемат спрямо тези длъжници, те ще възразят. Но има една 
възможност, която правото позволява. Дори тези задължения да бъдат погасени по 

давност, ако прояви добра воля длъжника, би могъл и при тези условия да зааплати, ако 

не цялата сума, поне частично. Лично аз съм убеден, че ако се проведат разговори с по-

големите длъжници, които ползват хотели, Пампорово и прочие, и прочие, и са зависими 

от наши последващи действия, биха могли да проявят разбиране и да запълним малко 

бюджета, макар и с по-малко средства. Това е моето мнение. 
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САЛИХ АРШИНСКИ: Г-жо Аръчкова.. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Моля? 

САЛИХ АРШИНСКИ: Много се извинявам, понеже сме в процедура, дори да бъде, дори 

да няма никаква възможност да бъдат погасени, да бъде една форма на показване пред 

обществото кои са неизрядните физически лица и юридически лица. Аз прегледах в сайта 
на Общината, те коректно са качвали в раздел „Бюджет“ и така насетне връчваните 
актове, но имаме практика от съседни общини, в които на така наречени „стенд табла“ 

бяха посочени всички хора и фирми, които са неизрядни. Да ходят да се срамуват. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Съгласен съм. Проблем е, че сигурно има и такива, които не са 
живи. Ще помоля все пак и г-жа Аръчкова да вземе отношение, защото е най-наясно. 

ВИОЛЕТА БОЯДЖИЕВА: Колеги, може ли само да се включа. Искам да ви кажа, че това 
не е просто една счетоводна операция, с която отписваме 1 200 000 лв. Това е операция, 
която би ни показала действията, които са извършени или бездействието в случая, за да 
се стигне до 10-годишна давност. Защото 10-годишната давност може да се достигне 
проспивайки всички срокове или работейки съответно по всяко дело. Аз това искам да 
разбера. По всяко от делата какво е направено. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Съгласен съм. 

САЛИХ АРШИНСКИ: Г-жо Бояджиева, г-н Мелемов, извинявам се! Понеже и аз съм 

бил в ситуация да ми бъде връчвано писмо за задължения, които съм си платил, но 

въпросът ми беше чисто юридически. Нали когато има връчено такова писмо, че фирмата 
или физическото лице има задължение, спира да тече срокът за давност? Или бъркам? 

ВИОЛЕТА БОЯДЖИЕВА: Точно така. 
РАБИЕ КЬОСЕВА: Може ли една реплика само да кажа? Извинявайте, колеги! Г-жо 

Аръчкова, ние в момента сме в процедура за избор на дневен ред, а влезнахме в пета 
точка. Тъй като г-н Мелемов не иска да оттегли точката, нека като дойдем на въпроса, да 
влизаме в тези разисквания. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Това исках да кажа, че ние не обсъждаме точката. 
РАБИЕ КЬОСЕВА: В момента сме в процедура на дневния ред. Да вървим по това, ако 

може, защото ние влезнахме вече в детайлите. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Убедихте ме, ще я оттегля и тази точка. И другият път ще има 
списък на хората и фирмите. Убедихте ме. 
РАБИЕ КЬОСЕВА: О`кей! 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Нека да има фирмите и хора. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Обсъждането е било от полза. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Колеги, подлагам на гласуване, кметът приема втора и пета точка 
да отпаднат, 19-та точка е предложението на г-н Тихомир Ризов. Подлагам на 
гласуване…. Г-н Бадев, вие? 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Той предлага да я оттегля, няма да го направя. 
СТЕФАН БАДЕВ: Нали сме по дневния ред. Аз съм внесъл три питания, по чл. 33, ал. 1, 

т. 4, на които трябва да ми се отговори на това заседание. Не виждам нищо в дневния 
ред. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Не на това, на следващото. 

СТЕФАН БАДЕВ: Питанията ми са…, не е нужно да се отлагат, защото са по наложащи 

проблеми, които възникнаха миналата седмица в нашия град. Става въпрос за 
наводненията. Вчера виждам, че сте дали пресконференция, едно питане за наводненията 
може бързо да отговорите. 
МАРИАНА ЦЕКОВА – зам.-кмет на Община Смолян: Не сме давали пресконференция. 
СТЕФАН БАДЕВ: И за снегопочистването става въпрос. Не знам защо тези питания не 
са внесени в тази сесия. Има много сигнали, особено от улица „Васил Левски“ в Райково, 
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там са казали, че фирмата за снегопочистване не разполага с такава машина, която да 
влезе и да почисти улицата. 
МАРИАНА ЦЕКОВА: Няма такова нещо. 

СТЕФАН БАДЕВ: Дайте да видим договора. Ако тази фирма консорциум не могат да си 

изпълняват задълженията, да помислим нещо. Градът беше блокиран четири дни 

минимум. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Г-н Бадев, всичките питания са внесени в Общинска 
администрация и съгласно нашия правилник в едномесечен срок Общинска 
администрация трябва да ви отговори или на предстоящата сесия. Но понеже не е 
включено в дневния ред, защото питанията са постфактум и Общинска администрация 
има затруднения поради бедствената ситуация и другите ангажименти преди края на 
годината, затова в момента нямаме предоставени отговори и затова не сме включили в 
дневния ред точка питания.  Г-н Журналов. 
МИЛЕН ЖУРНАЛОВ: Уважаема г-жо председател, г-н кмете, благодарим за точките, 
които се отложиха. Това беше много важно да се случи, защото имаше много реакции от 
общността. Г-жо председател, преди да преминем към гласуване искам да попитам 

имаме ли онлайн излъчване? 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Да. Да, има онлайн излъчване, както до сега.  
МИЛЕН ЖУРНАЛОВ: Тъй като хората не го намират. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Както до сега. Като се влезне в „Бг Вести“ и на страницата на 
Общината онлайн излъчването го има. 
МИЛЕН ЖУРНАЛОВ: Добре, благодаря! 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Има онлайн излъчване от „Бг вести“ и има достъп г-жа Елена 
Павлова, които са заявили достъп до сесията. Колеги, към така … Да, г-н Ризов. 
ТИХОМИР РИЗОВ: Ами нека да се аргументирам защо поискахме отлагане на точка 19. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Да повторя всичко, което казах ли? 

ТИХОМИР РИЗОВ: Не, не, аз да кажа. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Ние ще го подложим на гласуване. 
ТИХОМИР РИЗОВ: Защо поискахме отлагането? Защото ме попитаха и да си кажа 
аргументите и .... 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Да. 
ТИХОМИР РИЗОВ: … защо правим това предложение. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Г-н кмета не приема вашето предложение, после аргументите. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: На самата точка ще си ги кажем и двамата. 
ТИХОМИР РИЗОВ: Добре. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Предлагам на дневен ред да подложим на гласуване 
предложението на г-н Ризов Общинският съвет да отложи точката. Който е „за“, моля да 
гласува. 
СТОЯН ИВАНОВ: Г-жо Аръчкова, дневният ред ли гласуваме? 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Не, гласуваме дали да приемем решението на г-н Ризов. 
„Въздържалите се „ са 8.  

ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 7, „ПРОТИВ“ – 7, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 8.  

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: С 8 „въздържали се4, 7 „против“ и 7 „за“, не се приема 
предложението, тъй че точката влиза в дневния ред. Подлагам на гласуване вече дневния 
ред с отпадналите две точки. Дневният ред се пренарежда и точките стават 32 за 
днешното заседание. Просто самата номерация се пренарежда. Който е „за“, моля да 
гласува. „Против“? „Въздържали се“? 

ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 23, „ПРОТИВ“ – 1, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 2. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Двама „въздържали се“, „против“ 1 и 23 „за“, приехме дневния 
ред.  
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Д Н Е В Е Н   Р Е Д:  

 

1. Обезпечаване на авансово плащане по договор № Д-33-55/23.11.2021 г., № ИСУН 

BGENVIRONMENT-4.003-0013-С01, проект № BGENVIRONMENT-4.003-0013 

„Партньорство за адаптация към климатичните промени“, одобрен за финансиран 

по Открита покана № 3 „Климат“ по Резултат 4: „Повишена способност на 
местните общности да намаляват емисиите и да се адаптират към променящия се 
климат“ на Програма „Опазване на околната среда и климатични промени“, 

финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо 

пространство 2014-2021. 

Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

2. Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното 

управление по видове и категории обекти в Община Смолян за 2021 г. по реда на 
чл. 66а от Закона за общинската собственост. 

Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

3. Приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – 

общинска собственост. 
Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

4. Удължаване срока на възстановяване временен безлихвен заем от Централния 
бюджет на Република България на община Смолян съгласно чл.103 ал.4 от Закона 
за публичните финанси.   

Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

5. 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 

 

6. Изкупуване на недвижим поземлен имот с идентификатор 67653.912.240 по 

кадастралната карта на гр. Смолян, кв. Горно Смолян на основание чл.199 от ЗУТ. 

Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

7. Изкупуване на недвижим поземлен имот с идентификатор 67653.917.200 по 

кадастралната карта на гр. Смолян, кв. Смолян на основание чл.199 от ЗУТ. 

Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

8. Изкупуване на поземлен имот с идентификатор 67653.926.504 по кадастралната 
карта на гр. Смолян на основание чл. 34, ал. 1 и ал. 2 от ЗОС, във връзка с чл. 15, 

ал. 1, т. 3 от Наредба № 4 за реда за придобиване, управление и разпореждане с 
общинско имущество. 

Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

9. Изкупуване на недвижими имоти с идентификатори 24089.929.277, 24089.929.276 

и 24089.929.275 по кадастралната карта на с. Дунево, общ. Смолян на основание 
чл.199 от ЗУТ. 

Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
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10. Изкупуване на част на недвижим поземлен имот с идентификатор 67653.917.2 по 

кадастралната карта на гр. Смолян на основание чл.199 от ЗУТ във връзка с чл. 33 

от ЗС. 

Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

11. Изменение и допълнение на Наредба № 2 за определянето и администрирането на 
местните такси и цени на услуги на територията на община Смолян. 

Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

12. Одобряване на План-сметка за разходите по събирането, извозването и 

обезвреждането в депа или други съоръжения на битови отпадъци, както и за 
поддържането на чистотата на територии за обществено ползване и определяне 
на годишния размер на такса битови отпадъци на територията на Община Смолян 

за 2022 г. 
Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

13. Отдаване под наем на помещения частна общинска собственост, находящи се в 
Стоматологична поликлиника гр. Смолян, чрез публичен търг с тайно наддаване 
по реда на Закона за общинската собственост 

Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

14. Отдаване под наем на части от имот, публична общинска собственост по реда на 
Закона за общинската собственост. 

Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

15. Отдаване под наем на части от имот публична общинска собственост, находящи 

се в с. Арда и с. Горна Арда по реда на Закона за общинската собственост. 
Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

16. Придобиване и продажба чрез публичен търг с тайно наддаване по реда на Закона 
за общинската собственост на метални вторични суровини по проект № 

BG16M1OP002-5.003-0004 „Мерки за подобряване качеството на атмосферния 
въздух в Община Смолян“ по Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г.“ 

Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

17. Продажба на самостоятелни обекти в сграда с идентификатор 67653.917.623.7, 

находяща се в поземлен имот с идентификатор 67653.917.623 по кадастрална 
карта на гр. Смолян - частна общинска собственост, по  реда на чл.35, ал.1 от 
Закона за общинската собственост и чл.44, ал.1 от Наредбата за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество чрез публичeн 

търг с тайно наддаване /Стоматологична поликлиника/. 
Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

18. Промяна предназначението на част от урегулиран поземлен имот /УПИ/ IV – 

Озеленяване и ТП предвиден в устройствения план за озеленена площ в кв. 231 

по плана на гр. Смолян, кв. Смолян /ул. „Дичо Петров“/. 

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

Озеленяване, УПИ VI - Озеленяване и УПИ XIII - Озеленяване с образуване на 
нов УПИ…. фотоволтаичен парк в кв. 1 по плана на гр. Смолян, кв. Устово. 

/северно над ул. „Тракия“/. 

Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

20. Промяна предназначението на урегулирани поземлени имоти /УПИ/  VIII - 

Озеленяване и УПИ XI - Озеленяване с образуване на нов УПИ …. фотоволтаичен 

парк в кв.15 по плана на гр. Смолян, кв. Устово. /северно над ул. „Тракия“/. 

Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

21. Промяна предназначението на урегулирани поземлени имоти /УПИ/ II - 

Озеленяване, УПИ V - Озеленяване и УПИ VIII - Озеленяване с образуване на 
нови УПИ …. фотоволтаичен парк и УПИ … за техническа инфраструктура в 

кв.15 по плана на гр. Смолян, кв. Устово. /северно над ул. „Тракия“/. 

Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

 

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

застрояване на поземлен имот с идентификатор 67653.223.33 в местност 
„Амзово“, землище гр. Смолян, Община Смолян. 

Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

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

застрояване на поземлен имот с идентификатор 43219.2.1069 в местност „Вадата“, 

землище с. Левочево, Община Смолян. 

Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

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

застрояване на поземлен имот с идентификатор 43219.2.1070 в местност „Вадата“, 

землище с. Левочево, Община Смолян. 

Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

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

схема и парцеларен план за обект: „Външно електрозахранване за поземлен имот 
67653.6.560 от кадастралната карта на гр. Смолян, община Смолян, местност 
„Варадил““. 

Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

26. Одобряване на Подробен устройствен план – устройствена план схема и 

парцеларен план за обект: „Кабелна линия ниско напрежение за присъединяване 
на жилищна сграда за сезонно ползване на „АРИС 09“ ЕООД в село Стойките, 
община Смолян“. 

Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

27. Вътрешни компенсирани промени в разходната част на бюджета на Община 
Смолян  - второстепенни разпоредители за 2021 година 

Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
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28. Предоставяне на интегрирани здравно-социални услуги (патронажна грижа) като 

услуга от общ икономически интерес във връзка с изпълнение на проект 
„Патронажна грижа + в община Смолян“, с регистрационен № BG05M9OP001-

6.002-0121-C01. 

Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

29. Определяне на такса за предоставяне на услуга-нощувка на човек, в сграда 
находяща се в с. Момчиловци  (Норвежката къща) 

Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

30. Привеждане строежа на приетите от Общински съвет – Смолян наредби в 
съответствие с чл. 24, ал. 2 от Указ № 883 от 24.04.1974 г. за прилагане на Закона 
за нормативните актове. 

Докладва: Венера Аръчкова – Председател на Общински съвет 
 

31. Удължаване срока за ликвидация на „Ученическо и столово хранене“ ЕООД.   

Докладва: Венера Аръчкова – Председател на Общински съвет 
 

32. Одобряване на разходите за командировки на кмета на Община Смолян, кметове 
на населени места и председател на Общински съвет град Смолян за периода 01 

януари 2021 година до декември 2021 година. 
Докладва: Венера Аръчкова – Председател на Общински съвет 

 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Колеги, преминаваме към така предложения ни дневен ред. 

 

 

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Обезпечаване на авансово плащане по 

договор № Д-33-55/23.11.2021 г., № ИСУН BGENVIRONMENT-4.003-0013-С01, проект 
№ BGENVIRONMENT-4.003-0013 „Партньорство за адаптация към климатичните 
промени“, одобрен за финансиран по Открита покана № 3 „Климат“ по Резултат 4: 

„Повишена способност на местните общности да намаляват емисиите и да се адаптират 
към променящия се климат“ на Програма „Опазване на околната среда и климатични 

промени“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо 

пространство 2014-2021 

Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Обезпечаване на авансово плащане по договор  „Партньорство за 
адаптация към климатичните промени“, одобрен за финансиран по Открита покана № 3 

„Климат“ по Резултат 4: „Повишена способност на местните общности да намаляват 
емисиите и да се адаптират към променящия се климат“ на Програма „Опазване на 
околната среда и климатични промени“, финансирана от Финансовия механизъм на 
Европейското икономическо пространство 2014-2021. Давам думата на г-н Мелемов. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Благодаря, няма какво да добавя. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Колеги,  имате думата за дискусия. Не виждам. Който е съгласен 

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

ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 28, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: С 28 „за“, без „против“ и „въздържали се“ и 1 не гласувал, 

прекратихме разискванията. Колеги, преминаваме към гласуване. 
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Поименно гласуване на проекта за решение по т. 1 от дневния ред: 

 

1. Ангел Безергянов      – „за“ 

2. Божидар Шуманов      – „за“ 

3. Валентин Кюлхански    – „за“ 

4. Венера Аръчкова      – „за“ 

5. Вижданка Младенова     – „за“ 

6. Виолета Бояджиева      – „за“ 

7. Денислав Костов      – „за“ 

8. Димитър Ангелов      – „за“ 

9. Димитър Кръстанов      – „за“  

10. Екатерина Гаджева      – „за“ 

11. Иван Френкев      – „за“ 

12. Иван Гавазов      – „за“ 

13. Илия Томов       – „за“ 

14. Коста Начев       – „за“ 

15. Мария Семерджиева     – „за“ 

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      – отсъства 
25. Стефан Бадев      – „за“ 

26. Стоян Иванов      – „за“ 

27. Тихомир Ризов      – „за“ 

28. Тодор Митов      – „за” 

29. Филип Топов      – „за“ 

 

 

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

по точка 1. 

 

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

 

Р Е Ш И: 

 

1. Упълномощава Кмета на Община Смолян подпише издаване на Запис на заповед за  
обезпечение на авансовото плащане в размер на 416 330,18 лв. (четиристотин и 

шестнадесет хиляди триста и тридесет лева и осемнадесет стотинки), представляващи 

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

договор № Д-33-55/23.11.2021 г., № ИСУН - BGENVIRONMENT-4.003-0013-С01, за 
проект № BGENVIRONMENT-4.003-0013 „Партньорство за адаптация към 

климатичните промени“, одобрен за финансиран по Открита покана № 3 „Климат“ 
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по Резултат 4: „Повишена способност на местните общности да намаляват емисиите 
и да се адаптират към променящия се климат“ на Програма „Опазване на околната 
среда и климатични промени“, финансирана от Финансовия механизъм на 
Европейското икономическо пространство 2014-2021. 

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

 
ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Отчет за състоянието на общинската 
собственост и резултатите от нейното управление по видове и категории обекти в 
Община Смолян за 2021 г. по реда на чл. 66а от Закона за общинската собственост. 

Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Преминаваме към точка 2 от дневния ни ред. Отчет за 
състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление по видове 
и категории обекти в Община Смолян за 2021 г. по реда на чл. 66а от Закона за 
общинската собственост. Давам думата на г-н Мелемов. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Благодаря! Няма какво да добавя. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Благодаря ви, г-н Мелемов! Колеги, имате думата за изказвания. 
Г-н Топов. 
ФИЛИП ТОПОВ: Уважаеми колеги, аз ще се опитам да бъда максимално кратък. Така и 

в Комисията по законност изразих моето въздържане по отношение на тази докладна 
записка. Тука предварително казвам, че ще гласувам също „въздържал се“ по следните 
съображения. Проблемът с управлението и стопанисването на общинската собственост 
е една от най-важните задачи на администрацията и респективно Общинският съвет като 

принципал. В тази връзка считам, че следваше да бъде изготвен по-подробен анализ. В 

тази връзка считам, че трябваше да бъде изготвен по-подробен анализ, защото 

управлението и стопанисването на общинската собственост, колеги, не е само продажба. 
Във връзка с твърдението ми, че липсва такъв анализ, и не само за миналата година, а и 

въобще, е това, което е посочено в докладната записка. Планирани са приходи за 
11 090 000 лева за миналата година, от продажби естествено. Постъпили са 1 589 000 лв. 
Тоест това намерение по управлението, както го каза администрацията да продава е 
изпълнено до 14 %. Има обяснение, колегите знаят защо се правят тези неща, но за хората 
на общината и гражданите казвам, нарочно се надуват тези очаквани приходи без да са 
обосновани, за да може тези приходи да залегнат в кухите бюджети, които всяка година 
Общината ни сервира. По тези съображения аз ще се въздържа от гласуване по тази 

точка. Благодаря! 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Благодаря ви, г-н Топов! Колеги, други изказвания? Г-н 

Аршински. Имате думата. Г-н Аршински, искахте думата, а не сте си включили 

микрофона. 
САЛИХ АРШИНСКИ: Сега чуваме ли се? 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Да, сега вече ви чуваме. 
САЛИХ АРШИНСКИ: Благодаря! В предложените материали към точката виждаме 
приходи в различни точки. Една от тях е „приходи от добив на дървесина от извън горски 

територии, общинска собственост“ – 558 877 лв. Тук влизат ли приходите на Община 
Смолян от участието в СТЦ „Перелик“? И въобще има ли такива приходи? Ако има 
такива, къде са записани? Благодаря! 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Благодаря, г-н Аршински! Други колеги? Г-н Мелемов? 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: То не е много във връзка с точката, но няма приходи. От както 

съм кмет, нямаме приходи. Незнам преди това дали е имало. 
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ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Колеги, други въпроси? 

САЛИХ АРШИНСКИ: Правилно ли успях да чуя, извинявайте? От както сме  участващи 

в това дружество, приходи от него нямаме? 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Да. Това е отговорът на г-н Мелемов. 
САЛИХ АРШИНСКИ: Благодаря, г-н Мелемов! 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Г-н Кръстанов. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Само едно-две изречения, уважаема г-жо председател, 

уважаеми г-н кмете и уважаеми колеги! Отчетът за изпълнение на програмата за 
управление на общинската собственост така показва нещо, което няма да се уморя да 
повтарям, а именно, че ние не можем да постигнем в никаква степен, тоест постигаме на 
14 % едни конкретни показатели, които сме си поставили и от порядъка на 9, 9 милиона 
и половина редовно години наред, последните 10 години примерно, не влизат в 
общинския бюджет като местни приходи. Аз мисля, че като че ли сега се прокрадва един 

лъч на надеждата, че Общинската администрация има по-позитивен и по-реалистичен 

поглед върху този проблем. Така че при всички случаи ще се въздържа по време на 
гласуването, но искам отново да го отбележа за нашата общественост. Няма смисъл от 
това. По следващата точка ще се включа. Може би има пак една доза разбиране по този 

въпрос. Благодаря за вниманието, но това е моето становище. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Благодаря ви, г-н Кръстанов! Други колеги? Г-н Журналов. 
МИЛЕН ЖУРНАЛОВ: Уважаема г-жо председател! Миналата година ние гласувахме 
Програма за управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост на 
Община Смолян. В тази програма под т. 4 имаме „Обекти от първостепенно значение“, 

където са вкарани отпадъци, пътища, гробищни паркове, водоснабдяване, канализация. 
Въпросът ми е, защо в отчета тези точки би ли трябвало да влезнат в отчета или не? 

МАРИАНА ЦЕКОВА: Не. 
МИЛЕН ЖУРНАЛОВ: Защо ги няма, след като ги имаме в самата програма? 

МАРИАНА ЦЕКОВА: Защото в Програмата задължително параграф 5 от Преходните и 

заключителни разпоредби на ЗУТ… Защото в програмата задължително трябвада 
постъпват тези, за да се ползват единствено и само от сроковете, които са по ЗУТ. Не за 
отчет и каквото и да е било друго. Това е задължението на Общината. Когато един обект 
се счита от първостепенно значение, се намаляват сроковете по ЗУТ. Затова са там. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Благодаря ви, г-жо Цекова! Колеги, други желаещи? Г-н 

Френкев? 

ИВАН ФРЕНКЕВ: Здравейте колеги! Г-н кмет! Аз не мога да се присъединя към думите 
на г-н Кръстанов относно изпълнението на програмата, която в момента гласуваме. Ние 
още миналата година ви споменахме, че това е един дефицит, който просто заложените 
разходи срещу него, капиталови разходи, няма как да бъдат изпълнени. Което означава, 
че надувайки този бюджет, не изпълнявайки този бюджет, жителите на Община Смолян 

всъщност не са получили една част от услугите, които би трябвало да получат от Община 
Смолян. И отново трябва да повторим, че г-н Мелемов и бъдещите кметове на община 
Смолян трябва да направят всичко по силите си, за да се преборят за целева субсидия, 
която да подпомага развитието на града. Допълнителна целева субсидия. Защото 

очевидно е, че няма как с икономиката на този град, застаряващо население, изчезващото 

население, да го развиваме и да намираме средствата да поддържаме града и общината, 
капиталовите разходи. Затова няма как да я подкрепя тази точка и ще гласувам 

„въздържал се“. Благодаря! 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Колеги, други желаещи? 

МАРИАНА ЦЕКОВА: Може ли да кажа нещо? 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Да, имате думата, г-жо Цекова! 
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МАРИАНА ЦЕКОВА: Многоуважаеми г-н Френкев! Благодаря, г-жо Аръчкова, че ми 

дадохте думата. Това не са само разходи за капиталови дейности на общината. Тук са и 

за заплати. От тези неданъчни приходи се формират и други разходи на общината. Не 
само капиталови. Канцеларските услуги, външните услуги, консумативите и всичко 

останало е там.  

ИВАН ФРЕНКЕВ: Съгласен съм, но тези разходи, които първи се орязват, са 
капиталовите разходи. Както е видно от Общината. 
МАРИАНА ЦЕКОВА: Не, не съм съгласна с вас, защото ние получихме допълнително 

постановления. Както от сегашното правителство също имаме за капиталови разходи за 
най-наболелите проблеми, които има Общината и това са пътищата и улиците. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Благодаря ви, г-жо Цекова! 
ИВАН ФРЕНКЕВ: Това е чудесно, щом имаме. 
МАРИАНА ЦЕКОВА: Да, имаме. Нови постановления имаме за водоснабдяване на село 

Виево – 2 470 000 лева, условно казвам, закръглям ги, и 2 400 000 допълнително имаме 
за ремонт на пътища и улици. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Благодаря ви, г-жо Цекова! Други въпроси, колеги? Не виждам. 

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

се“? 

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

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: С 26 „за“, без „против“ и „въздържали се“, прекратихме 
разискванията по точка 2 от дневния ни ред. Преминаваме към гласуване на решението 

на отчета за състоянието на общинската собственост. 
 

 

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

 

1. Ангел Безергянов      – „за“ 

2. Божидар Шуманов      – „за“  

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

5. Вижданка Младенова     – „въздържала се“ 

6. Виолета Бояджиева      – „въздържала се“ 

7. Денислав Костов      – „за“ 

8. Димитър Ангелов      – „за“ 

9. Димитър Кръстанов     – „въздържал се“ 

10. Екатерина Гаджева      – „за“ 

11. Иван Френкев      – „въздържал се“ 

12. Иван Гавазов      – „въздържал се“ 

13. Илия Томов       – „за“ 

14. Коста Начев       – „за“ 

15. Мария Семерджиева     – „за“ 

16. Милен Журналов      – „въздържал се“ 

17. Минчо Симов     – „въздържал се“ 

18. Петър Мирчев      – „за“ 

19. Петър Янев       – „за“ 

20. Рабие Кьосева      – „въздържала се“ 

21. Радослава Вълчанова – Кисимова    – „въздържала се“ 

22. Салих Аршински      – „въздържал се“ 

23. Сийка Йочева      – „въздържала се“ 

24. Софка Иванова      – „за” 
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25. Стефан Бадев      – „против“ 

26. Стоян Иванов      – „за“ 

27. Тихомир Ризов      – „въздържал се“ 

28. Тодор Митов      – „за” 

29. Филип Топов      – „въздържал се“ 

 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: С 15 „за“, 1 „против“ и  13 „въздържали се“, решението се приема. 
Отиваме към точка 3 от дневния ред. 

ФИЛИП ТОПОВ: Г-жо Аръчкова, искам прегласуване на предишната точка. Вдигах ръка 
своевременно, явно не ме забелязахте. Моля да подложите на прегласуване предишната 
точка. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Преминаваме към прегласуване на предишната точка. 

 

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

 

1. Ангел Безергянов      – „за“ 

2. Божидар Шуманов      – „за“  

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

5. Вижданка Младенова     – „въздържала се“ 

6. Виолета Бояджиева      – „въздържала се“ 

7. Денислав Костов      – „за“ 

8. Димитър Ангелов      – „за“ 

9. Димитър Кръстанов     – „въздържал се“ 

10. Екатерина Гаджева      – „за“ 

11. Иван Френкев      – „въздържал се“ 

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

14. Коста Начев       – „за“ 

15. Мария Семерджиева     – „за“ 

16. Милен Журналов      – „въздържал се“ 

17. Минчо Симов     – „въздържал се“ 

18. Петър Мирчев      – „за“ 

19. Петър Янев       – „за“ 

20. Рабие Кьосева      – „въздържала се“ 

21. Радослава Вълчанова – Кисимова    – „въздържала се“ 

22. Салих Аршински      – „въздържал се“ 

23. Сийка Йочева      – „въздържала се“ 

24. Софка Иванова      – „за” 

25. Стефан Бадев      – „против“ 

26. Стоян Иванов      – „за“ 

27. Тихомир Ризов      – „въздържал се“ 

28. Тодор Митов      – „за” 

29. Филип Топов      – „въздържал се“ 

 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: 12 „въздържали се“, 1 „против“ и 15 „за“. 

ФИЛИП ТОПОВ: Не са 15, извинявайте!  
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: 15 са. Дайте да му ги прочетем. 

ФИЛИП ТОПОВ: Смятайте правилно. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Аз мога да кажа кои са. 12 са „въздържалите се“, г-н Топов. 



Протокол № 30/22.12.2021 г.  

  

15 

 

Предишното гласуване бяха 13. Ангел Безергянов, Бождидар Шуманов, Валентин 

Кюлхански, Венера Аръчкова, Денислав Костов, Димитър Ангелов, Екатерина Гаджева, 
Илия Томов, Коста Начев, Мария Семерджиева, Петър Мирчев, Петър Янев, Софка 
Иванова, Стоян Иванов и Тодор Митов. Все пак можем да броим. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Да прекратим заседанието и да видим какво става. 
 

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

– кмет на община Смолян, на основание чл.66а от Закона за общинската собственост, 
както и чл. 21, ал. 1, т. 8, т. 24 и ал. 2, чл. 27, ал. 5 от Закона за местното самоуправление 
и местната администрация 

 

Р Е Ш И: 
 

1. Приема отчета за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното 

управление по видове и категории обекти в Община Смолян за 2021 г. 
2. Приема приходите както следва: 
2.1. Продажби на имоти частна общинска собственост по чл. 35 от ЗОС – 463 132 лева; 
2.2. Продажби по чл. 36 от ЗОС – за прекратяване на съсобственост върху имоти между 

общината, държавата, физически и юридически лица – 541 лева; 
2.3. Продажби по чл. 15, ал.3 и ал.5 от ЗУТ – когато с план за регулация се променят 
границите на УПИ – общинска собственост – 53 563 лева; 
2.4. Продажби по чл. 37, чл. 38 от ЗОС за учредяване право на строеж върху имоти – 

частна общинска собственост – 1679 лева; 
2.5. Продажби на жилищни имоти по чл. 47  от ЗОС – 51 262 лева; 
2.6. Приходи от учредяване на сервитут за право на прокарване на отклонения от общи 

мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура – 8 445 лева; 
2.7. Приходи от добив на дървесина от извън горски територии – общинска собственост 
– 558 877 лева; 
2.8. Приходи от административни услуги – 147 451 лева; 
2.9. Приходи от наеми на общински помещения, сгради, имущество – 169 336 лева; 
2.10. Приходи от наеми на жилищни имоти – 48 820 лева; 
2.11. Приходи от наеми на терени  (чл. 56 от ЗУТ) – 17 075 лева; 
2.12. Приходи от наеми на земеделски земи – 69 338 лева; 

 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Преминаваме колеги към точка 3 от дневния ред. 

 

ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Приемане на Годишна програма за 
управление и разпореждане с имоти – общинска собственост. 

Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с 
имоти – общинска собственост. Становищата на комисиите по точката са: на първата 
комисия – 5 „за“, „против“ и „въздържали се“ няма. Комисията по бюджет, финанси и 

икономическо развитие -  „за“ 6, „против“ 4, „въздържали се“ 3; Комисията по ТСУ – 

„За“ 5, „против“ 0, „въздържали се“ 2; Комисията по законност – 4 „за“, „против“ 0, 

„въздържали се“ 3. Становищата са положителни на всички комиси. Давам думата на г-
н Мелемов. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Благодаря! Няма какво да добавя. 
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ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Имате думата за изказвания, колеги! Благодаря ви, г-н Мелемов! 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Да, г-н Топов. Вклюмчете си микрофона. 
ФИЛИП ТОПОВ: Извинявайте! Отново ще се въздържа по тази докладна записка по 

следните съображения. Управлението и стопанисването на общинската собственост не е 
на необходимото ниво. Вие сте свидетели колеги, че всяка година се налага тази 

програма за управление и стопанисване да се допълва, внасяме една докладна записка с 
предложение да се продаде еди-кой си имот. Първа точка от тази докладна записка, 
понеже тя липсва в програмата като сделка, допълваме тази програма, гласуваме и 

продаваме и се разпореждаме с общинска собственост. Няма да влизаме в подробности, 

че не достатъчно добре се управлява и стопанисва общинската собственост, затова тука 
ще се въздържа. Благодаря ви! 

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

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

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

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: 27 „за“, без „против“, без „въздържали се“ и 1 не гласувал. Г-н 

Ризов не гласува. Прекратихме разискванията, колеги. Преминаваме към гласуване 
приемането на решениието. 

 

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

 

1. Ангел Безергянов      – „за“ 

2. Божидар Шуманов      – „за“ 

3. Валентин Кюлхански     – „за“ 

4. Венера Аръчкова      – „за“ 

5. Вижданка Младенова     – „въздържала се“ 

6. Виолета Бояджиева      – „въздържала се“ 

7. Денислав Костов      – „за“ 

8. Димитър Ангелов      – „за“ 

9. Димитър Кръстанов     – „въздържал се“ 

10. Екатерина Гаджева      – „за“ 

11. Иван Френкев      – „въздържал се” 

12. Иван Гавазов      – „въздържал се“ 

13. Илия Томов       – „за“ 

14. Коста Начев       – „за“ 

15. Мария Семерджиева     – „за“ 

16. Милен Журналов      – „въздържал се“ 

17. Минчо Симов     – „въздържал се“ 

18. Петър Мирчев      – „за“ 

19. Петър Янев       – „за“ 

20. Рабие Кьосева      – „въздържала се“ 

21. Радослава Вълчанова – Кисимова    – „въздържала се“ 

22. Салих Аршински      – „въздържал се“ 

23. Сийка Йочева      – „въздържала се“ 

24. Софка Иванова      – „за” 

25. Стефан Бадев      – „въздържал се“ 

26. Стоян Иванов      – „за“ 

27. Тихомир Ризов      – не гласува 
28. Тодор Митов      – „за” 

29. Филип Топов      – „въздържал се“ 
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ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: С 15 „за“, 13 „въздържали се“ и 1 не гласува, приехме решението 

по точка 3.  

 

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

– кмет на община Смолян, в изпълнение на чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската 
собственост и на основание чл. 21, ал.1, т. 8 и т. 12 и чл. 27 ал. 5 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация  
 

Р Е Ш И: 

 

1. Приема Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска 
собственост за 2022 година. 

2. Задължава Кмета на Общината при организирането и провеждането на 
процедурите по разпореждане и управление с имоти – общинска собственост да 
се придържа към приетата Годишна програма. 

3. Възлага на Кмета на Община Смолян да обяви Годишната програма на интернет-
страницата на общината. 

 

 

ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Удължаване срока на възстановяване 
временен безлихвен заем от Централния бюджет на Република България на община 
Смолян съгласно чл.103 ал.4 от Закона за публичните финанси.    

Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Преминаваме към точка 4 от дневния ред, а именно удължаване 
срока на възстановяване временен безлихвен заем от Централния бюджет на Република 
България на община Смолян съгласно чл.103 ал.4 от Закона за публичните финанси. 

Становищата на комисиите по тази точка са: Комисията по здравеопазване, социални 

дейности, младежки дейности, образование и култура – „за“ 5, „против“ 0, „въздържали 

се“ 0; Комисията по бюджет и финанси – 5 „за“, „против“ 5 и „въздържали се“ 2, като 

има направено предложение от г-жа Виолета Бояджиева да бъде оттеглена за по-сериозен 

анализ и аргументация. В комисията по ТСУ – 4 „за“, „против“ 0, „въздържали се“ 3 и се 
изразява положително становище в Комисията правната – 4 „за“, въздържали се“ 3. 

Давам думата на г-н Мелемов. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Благодаря, няма какво да добавя. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Имате думата за изказвания, колеги. Благодаря ви, г-н Мелемов! 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: И аз благодаря! 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Г-н Топов. 
ФИЛИП ТОПОВ: Сега аз на комисията по законност изразих моето отрицателно 

становище по отношение на предлаганото решение. Два са въпросите, които 

представляват интерес за гражданите и за колегите предполагам. Първо, това е този 

кредит – 2 милиона и отгоре, 2 600 000 лв., да бъда точен. От кога е взет този кредит? 

Какво е извършено с тези пари? По отношение на съществуващата практика колеги, в 
Общинският съвет е да се вземат такива, макар и безлихвени кредити, да се отлагат в 
годините и това го правим наистина всяка година. Има становища на някои колеги, щом 

е безлихвен, давай да го вземаме. Не допускате ли, че с това отлагане в годините може 
би ще се наложи в един момент да го възстановява следващия кмет? Юристите, имаме 
един такъв израз, а и финансистите, да го джиросат на следващото управление. Тука бих 
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направил една вметка с взетия преди години 10 милионен облигационен заем, който 

Общината ще трябва да го възстановява до 2028 година. Бях помолил г-жа Аръчкова за 
заседанието да ни се предостави това писмо от Министерство на финансите, което е от 
февруари месец. Имаше и предварителни други писма, във връцка с така наречените 
прословути наши безлихвени кредити от добилия публична известност финансов 
министър Владислав Горанов.  В резултат на неизпълнение на тези указания на г-н 

Горанов, Общината знаете, беше санкционирана. И конкретно по въпроса. Кога е взет 
този кредит и за какво е изхарчен? Ако може някой да ми отговори, може би ще си 

променя становището дали ще подкрепя разсрочването на този кредит. Благодаря! 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Становището няма да си го промените, аз съм сигурен. Но взет 
е на 21 януари 2021 година. За джиросването на задължения, има и по-страшно 

джиросване. Има и по-страшно джиросване. Вашето управление 2011-та година ни 

остави джиросани 26 милиона. Така че онова джиросване е по-страшно, защото касае и 

фирмите. Този заем е взет на 21 януари 2021 г. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Г-жа Бояджиева. Имате думата. 
ВИОЛЕТА БОЯДЖИЕВА: Колеги, аз това, което имах предвид, когато разговаряхме в 
комисията беше необходимостта от предлагане удължаване на срока, защото за мен е 
очевидно, че отново сме поставени пред един така факт, за който нямаме друг полезен 

ход, наистина. Това е факт. Ние наистина трябва да вземем решение за удължаване на  
срока. Но в този случай нормалното е Общинска администрация да ни представи поне 
два варианта. Първи вариант. Обслужваме този кредит в рамките на  годината, правим 

един погасителен план и го изплащаме за 6 месеца, за 7 месеца, за 8 месеца, за 9 месеца. 
Втори вариант. В случай, че това не можем да го направим, кандидатстваме за 
рефинансиране отново на този кредит и на предишния, за отново едногодишен период. 

Тези варианти ние трябва да ги имаме. На нас трябва да ни се каже, защото ние не можем 

да работим на парче. Сега в момента казваме „вдигайте ръцете“, за да може да удължим 

срока. Нататък какво се случва? Как го издължаваме? Ако не можем да го издължим 

какво правим? И ако можем да го издължим как точно го издължаваме с един 

погасителен план в рамките на една година? Това беше моето желание. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Съгласен съм. 

ВИОЛЕТА БОЯДЖИЕВА: И затова се въздържах. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Добре. Имате право естествено в това, но ние наистина сме дали 

на Министерство на финансите такъв погасителен план, но има много неизвестни. Както 

ще дойдем на точката за таксите. Ние правим разчети в зависимост от това, което е било 

миналата година, но какво ще бъде бъдещата, никой не може да каже. Токът скочи три 

пъти. Септември месец миналата година 70 хиляди е плащала Община Смолян, сега този 

септември е 200 000. Допускам, че през зимата токът ни ще минава над 300 000 на 
година. Има много неизвестни, които няма как да ги калкулираме в тази докладна. Ако 

няма голяма инфлация, всичко ще е лесно, но като гледам върви инфлацията, много 

трудно можем да прогнозираме как ще бъде следващата година. 
ВИОЛЕТА БОЯДЖИЕВА: Да, г-н Мелемов, затова има план „Б“.  

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Да, план „Б“ е удължаваме срока. 
ВИОЛЕТА БОЯДЖИЕВА: След удължаване на срока кандидатстваме за рефинансиране.  
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Това правим в момента. 
ВИОЛЕТА БОЯДЖИЕВА: На двата кредита, които са в размер на 4 милиона. Това трябва 
да е ясно. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Така е. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Благодаря ви, г-н Мелемов! Колеги, други желаещи? Г-н 

Френкев. 
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ИВАН ФРЕНКЕВ: Г-жо Аръчкова, г-н кмет, уважаеми колеги! По време на комисията 
всъщност по финанси стана въпрос за следното, че 9 месеца преди изборите Общината 
не може да взема нови заеми. Което реално би поставило Общината в такава ситуация, в 

която реално дори да иска да рефинансира този кредит, няма да може да го направи. По 

простата причина, че Общината няма да има такова право. И затова моето… Г-жа 
Бояджиева е абсолютно права. Така или иначе трябва да гласуваме този заем, да 
поискаме удължаването. Общината трябва в срок предполагам, ако не се лъжа, някъде за 
да има време, работно време до средата на годината да ни предложи вариант, по който 

ние да кандидатстваме за нов такъв кредит, с който евентуално да погасим стария и да 
имаме време, в което да не се окаже така, че Общината да бъде принудена да плати два 
кредита едновременно. Два безлихвени кредита едновременно. Защото опасността това 
да се случи и да се покрият 4 милиона лева кредити в края на следващата година е 
изключително голяма. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Вие просто разсъждавате. 
ИВАН ФРЕНКЕВ: Затова моето предложение, уважаеми колеги, е да дадем срок на 
Общината и на Общинска администрация да изготви един такъв план, който да ни 

представи в срок до юни месец, за да имаме възможност ние да го гласуваме и да видим 

какви варианти имаме, за да не лишим Общината от тези четири милиона, а да имаме 
погасителен план. Дай Боже, да имаме повече приходи, да може да ги погасим! 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Благодаря за вашето желание да ни помогнете! Цял дообяд съм 

бил на църква и съм много… 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Благосклонен. 

ИВАН ФРЕНКЕВ: Господ ви е помогнал в мое лице! Господ ви е помогнал в мое лице! 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Колеги, други желаещи? Г-н Аршински. 

САЛИХ АРШИНСКИ: Благодаря! По отношение удължаване срока на възстановяване 
на временния безлихвен заем, ние винаги сме го подкрепяли, с идеята, че Община 
Смолян като планинска община трябва да получава необходимото внимание от 
правителството на Република България. За съжаление, това никога за 30 и кусур 

годишния преход не се е случвало, от така известното постановление преди 30 години, 

56 мисля, че беше. Обаче преди два дена видях, че съуправляващия в Община Смолян, 

формален или неформален председател на коалиция КРОС, беше на вечеря, това излезе 
в медиите, с г-н Иво Прокопиев и с финансовия министър. Така се надявам 

съуправляващия г-н Кирил Асенов, че ще направи необходимото този заем да бъде 
опростен или каквато и да е форма на погасяване като помощ от страна на държавата. 
Благодаря! 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Благодаря, г-н Аршински! Г-н Топов, вие реплика, дуплика? 

Защото правихте изказване по тази точка. Не сте си включили микрофона. 
ФИЛИП ТОПОВ: Реплика, ако позволите, г-жо председател! 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Да. 
ФИЛИП ТОПОВ: Значи с две приказки, реплика на колегите, които преди малко взеха 
отношение – Френкев и колегата Аршински. И за по-голяма пълнота, за хората в 
общината. Става въпрос, уважаеми съграждани, за отлагане срока за възстановяване на 
тези 2 600 000 лв., не за опрощаване иде реч. Догодина, живот и здраве, пак по това 
време, не знам в каква ситуация ще бъде финансово-икономическа общината, но ние 
трябва да възстановяваме този безлихвен кредит. И още нещо. Вероятно г-н Аршински 

допуска лапсус, като каза министър-председателя Кирил Асенов.  
САЛИХ АРШИНСКИ: Лапсус – не. Г-н министър-председателя Кирил, кой беше, там 

завършил в Харвард… 

ФИЛИП ТОПОВ: Може би сбъркахте, не министър-председателя не е Кирил Асенов. 
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САЛИХ АРШИНСКИ: Не съм сбъркал. Извинявам се, че ви прекъсвам, г-н Топов! Има 
го в информационен сайт със снимков материал, където се вижда кукловода на 
държавното управление Прокопиев, с министър-председателя, с г-н Асенов, с 
финансовия министър – и той беше там. Не му помня името, да не му използвам прякора. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Асен Василев. 
САЛИХ АРШИНСКИ: Да обсъждат развитието на държавата. Надявам се да са 
дебатирали и как съуправляващия Общината ще помогне финансово. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Благодаря ви, г-н Аршински! Благодаря ви, г-н Топов! Други 

желаещи? Г-н Кръстатнов. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви, г-жо Аръчкова! Като така по-възрастен от 
другите, бих посъветвал колегите да не артикулират свои впечатления от приеми и от 
коктейли, защото те по никакъв начин не помагат да се обективизира подходът, по който 

ние решаваме проблеми. Напротив. От гледна точка на отсрочването на временните 
безлихвени заеми, подчертавам заеми, защото държавния бюджет не е кредитна 
институция. Държавният бюджет е инструмент на българската държава и в конкретни 

случаи с временни безлихвени заеми подпомага общините, както и нашата община. 
Отделен е въпросът, че в динамиката на времето ни съществуват едни конкретни 

трудности своевременно да бъдат обслужвани тези заеми. Но така или иначе, независимо 

кой и как управлява, независимо от това как са се стекли обстоятелствата и дали ние ще 
искаме план „Б“ до края на юни, вероятно ще искаме, най-логичното е, поставени сме 
пред свършен факт, да покрепим предложението да се отстрочи този заем до края на 
следващата година. Защото така или иначе разчетите, възможностите, потенциалът на 
Общината да обслужва подобен заем наред с другите кредити, които има тя и с 
облигационния заем, така или иначе това са възможностите да изплаща съответните 
анюитетни вноски по кредитите. Така че много точна беше колежката Бояджиева. Ние 
сме поставени в ситуация, в която трябва да проявим разум и хладнокръвие. Аз лично 

ще подкрепя проекта за решение. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Благодаря, г-н Кръстанов! Рабие Кьосева. 
РАБИЕ КЬОСЕВА: Уважаема г-жо Аръчкова, уважаеми колеги! Няма какво да спорим 

по този въпрос. Ние сме поставени в ситуация да подкрепим това решение и аз лично ще 
го подкрепя. По анализите и икономическите анализи на Българската търговско-

промишлена палата, ние тази година сме наистина в икономическа криза. Мислехме, че 
по време на пандемията бяхме в криза, но бяхме пред криза. Сега реално ще бъде тази 

зима най-тежката за България, тъй като всичко това беше оставено малко назад и ние 
сега вече виждаме големите проблеми, които най-вече засягат икономиката и фирмите. 
Нямаме начин да не подкрепим тази докладна, тъй като все пак говорим за безлихвен 

заем. Въпросът е от тук нататък как ще вървим, както и колегите, съгласна съм с тях, ние 
трябва да имаме малко по-точни разчети относно това какво ще се случва. Имаме и една 
неизвестна. Не знаем какво ще се случи януари, февруари, март. Чак май-юни ще има 
някаква тенденция, която ще върви нагоре и ние ще имаме точни анализи по въпросите, 
за които говорим. Аз лично ще подкрепя тази докладна, както сме го правили досега, 
въпреки, че винаги сме имали много резерви в това отношение, тъй като нямаме много 

добри анализи защо го правим, но ние все пак работим в сектори и знаем, че това е нужно. 

Ще подкрепя докладната и аз, с идеята, че наистина догодина трябва да вземем 

оздравителни мерки относно как ще се възстановява. Тука от нашите колеги знаят, че 
това е заем. Няма да бъде опростен по някакъв начин и ние трябва да вземем тези мерки 

много по-рано, за да не стане късно. Както казват колегите, 9 месеца преди изборите не 
можем да правим нищо. Затова моята молба към администрацията е по-рано да знаем за 
какво се случват нещата, за да може да вземаме наистина разумни решения и 

информирани. Благодаря! 



Протокол № 30/22.12.2021 г.  

  

21 

 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Благодаря ви, г-жо Кьосева! Г-жо Бояджиева, вие?  

ВИОЛЕТА БОЯДЖИЕВА: Една реплика в този тон. Да, действително трябва да приемем 

и да се съгласим с удължаване срока. Това е разбираемо. Но ми се иска да допълним в 
решението няколко така думи, с които да задължим Общинска администрация в срок до 

края на първо тримесечие на 2022 година да ни представи вариантите за издължаване на 
кредита. Това е начина. Мисля, че края на март месец горе-долу е нормален вариант да 
бъде представен. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Г-н Стоян Иванов. Извиняявам се много, г-н Френкев! Вие 
реплика ли искате? Или просто стои така? 

ИВАН ФРЕНКЕВ: Просто исках да подкрепя г-жа Бояджиева. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Защото вие имахте изказване. 
ИВАН ФРЕНКЕВ: Репликата ми е в този ред на мисли. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Добре. Г-н Стоян Иванов, заповядайте! 
СТОЯН ИВАНОВ: Уважаеми колеги, историята на тези безлихвени заеми, ако се върнем 

така назад в годините, ще видим че са след 2011 година. Тогава започнахме да вземаме 
безлихвени заеми по 4 милиона на година. Причината, всички които се върнат назад в 
историята знаят, че е следствие на онова наследство, което получихме, както каза г-н 

Френкев, от „БСП за България“, общо задължения не 26, 24 милиона бяха тогава, от 
които 9 милиона инвестиционни заеми, беше размерът към него момент и 11 милиона 
текущи задължения. Точно в този момент започнахме да вземаме безлихвени заеми. Към 

настоящия момент инвестиционния заем е в размер на 5 840 000 лв. Тосет за тези години 

ние сме успели да стопим над 3 милиона и половина главница и вие така непрекъснато 

питате до кога, до кога. Ами докато стопим инвестиционния лихвен заем. До тогава би 

следвало да вземаме безлихвени заеми. Защото все пак това е много сериозен напредък 

за общината. Аз мисля, че спорове няма. Благодаря на колегите от БСП, че проявяват 
разбиране, но без ултиматомите. В бъдещите месеци ще трябва да бъде изчистен. Както 

вие оставихте тези огромни задължения, така че според мен нищо не пречи и следващия 
кмет да получи не 24 милиона, а да получи примерно 4 милиона задължения. Мисля, че 
не е проблем. Пък ако се намери друга формула, ако се вдигнат приходите, както вървят 
нещата напоследък, мисля, че лека полека може да се стопяват. Но приоритетно е 
стопяването на инвестиционния заем и лихвите по него. Затова аз отново благодаря на 
колегите от БСП и се надявам, че тази точка ще бъде приета така единодушно от 
Общинския съвет. Благодаря! 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Благодаря, г-н Иванов! Г-жа Рабие Кьосева, г-н Френкев, 
реплики. 

РАБИЕ КЬОСЕВА: Реплика, да. Аз първо искам да се извиня на всички колеги и на г-н 

Мелемов, тъй като ще се обърна към г-н Иванов. Не ви е срам, г-н Иванов! Вие бяхте там 

съветник, ние не сме били съветници, когато всичко това се е случвало. Вие сте гласували 

с две ръце. И днес да го говорите, действително е безобразие. Действително искаме да 
вземаме едни информирани и добри решения за Общината, а вие казвате, че нещо 

правите в тази пооска. Когато бяхте съветник по времето на това управление, вие 
гласувахте с две ръце. Бяхте мотивиран, така си спомням, още първата ви реплика от 
едно заседание и се обърнахте към Мелемов и казахте: „Като не съм мотивиран, няма да 
ви помагам“. Сега сте дошли на нас да ни казвате някои неща. Просто не ви отива. Не 
сме тука да се караме, а да вземаме действително решения, които са в полза на 
обществото. Просто не искам да комуникирам по този начин, защото това не ми отива. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Благодаря, г-жо Кьосева! Г-н Френкев, след това г-н Кръстанов. 
ИВАН ФРЕНКЕВ: Да, благодаря за възможността за реплика! Коалицията се казва „БСП 

за България“, а не както ние казваме, а както всички казват, както е регистрирана, както 

цялата общественост знае. Що се отнася до заема, ние не поставяме ултиматум, г-н Стоян 
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Иванов. Ние се опитваме да вземаме решения в интерес на хората и в интерес на хората 
е този безлихвен заем да бъде погасен в удобен за Общината момент, а не когато в един 

момент бъдем поставени в ситуацията „на колене“. Защото тогава без значение кой е 
кмета, от коя партия е кмета, жителите на община Смолян ще платят сметката. И ще 
понесат отговорността за нечии решения. Аз съм сигурен, че вие искате да усвоите не 4, 

400 милиона искате да усвоите, както и преди сте усвоявали, обаче докато и вашето 

управление усвояваше, тепърва ще излизат кирливите ви ризи. Но тук в момента се 
опитваме да вземем възможно най-доброто решение. И предложението, което постави г-
жа Бояджиева и аз, е в интерес на общината и в интерес на управлението. Защото 9 

месеца преди изборите, все още вие ще управлявате, все още вие ще управлявате, обаче 
всички ние колективно ще платим цената на едни лоши решения, които евентуално биха 
се взели. Затова много ви моля, хайде малко по-конструктивно. Нека да прекратим тука 
вече данданията, да гласуваме и да видим какво ще се случи. Благодаря! 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Благодаря ви, г-н Френкев! Г-н Кръстанов, вие държите ли на 
репликата? 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: На г-жа Бояджиева мога да й дам думата. За втори път ще 
кажа на колегата Иванов. Да си го запише някъде, но с едри букви, че „Мъдростта идва 
с възрастта, но понякога възрастта идва сама“.  

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Благодаря, колеги! Други желаещи? Г-н Иванов? 

КОСТА НАЧЕВ: Моята ръка беше преди това. 
СТОЯН ИВАНОВ: Не те разбрах, г-н Кръстанов! И пак, и на г-н Френкев правя реплика. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Реплики не можете да правите, г-н Иванов. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Дуплика. 
СТОЯН ИВАНОВ: Дуплика, да. Дуплика правя на г-н Френкев. И все пак приоритетен е 
инвестиционния заем. На колежката Рабие няма какво да отговарям, защото е под моето 

достойнство. На г-н Френкев му казвам, приоритет е инвестиционния заем, там, където 

плащаме лихви, защото лихвите са 200-300 хиляди лева на година. и докато има 
безлихвени, трябва да ги ползваме. Докато има формула да ги ползваме, трябва да ги 

ползваме. Това е, благодаря! 
ПЕТЪР ЯНЕВ: Да не забравяме, че колегата Иван Френкев предложи да прекратим 

разискванията. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Г-н Начев, държите ли да се изкажете? 

КОСТА НАЧЕВ: Ами аз това исках да предложа. Да прекратим разискванията, защото 

тука слушаме една тематика много известна години наред.  

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Добре. 
ВИОЛЕТА БОЯДЖИЕВА: Безсмислени неща слушаме. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Подлагам на гласуване прекратятване на разискванията. Който е 
„за“, моля да гласува. „Против“? „Въздържали се“? 

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

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: 27 „за“, без „против“ и „въздържали се“ и 2 не гласували, 

прекратихме разискванията. Колеги, преминаваме към гласуване на решението. 

Всъщност има предложение от г-жа Бояджиева да бъде включена допълнителна точка в 

решението. Г-жо Бояджиева, предложете точно формулировката. 
ВИОЛЕТА БОЯДЖИЕВА: В срок до края на първо тримесечие на 2022 година 
администрацията да представи начините за погасяване на задължението. По-добре е да 
се каже варианти за погасяване на безлихвения кредит. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Благодаря! 
ВИОЛЕТА БОЯДЖИЕВА: Вариант съответно може да бъде и рефинансиране, и 

удължаване с погасителел план. Това са различни неща. 
СТЕФАН БАДЕВ: На този кредит или и на предишния? 
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ВИОЛЕТА БОЯДЖИЕВА: Сега говорим за този кредит. Сега тъй като точката е само за 
този… 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Само за този. За този кредит важат нещата. Предлагам да 
подложим на гласуване предложението на г-жа Бояджиева да бъде включена в 

решението точка 3, която да бъде „в срок до края на първо тримесечие да бъде 
погасителен план или да бъдат представени… 

ВИОЛЕТА БОЯДЖИЕВА: Да бъдат представени варианти за издължаване на заема. На 
безлихвения заем. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Колеги, който е съгласен, моля да гласува. „Против“? 

„Въздържали се“? 

ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 20, „ПРОТИВ“ – 1, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 8. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: С 8 „въздържали се“, 1 „против4 и 20 „за“, предложението се 
приема. Колеги, преминаваме към гласуване на решението с направената добавка по 

точка от новия ни дневен ред, точка 4, а именно „Удължаване срока на възстановяване 
на временен безлихвен заем“. 

ПЕТЪР ЯНЕВ: Г-жо Аръчкова, изключихте си микрофона 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Без да искам. Извинявайте! С 20 „за“, 1 „против“ и 8 „въздържали 

се“, приехме решението за добавката. Подлагам на гласуване цялото решение с 
допълнителната точка трета от г-жа Бояджиева, направеното предложение за удължаване 
срока на кредита. 
 

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

1. Ангел Безергянов      – „за“ 

2. Божидар Шуманов      – „за“  

3. Валентин Кюлхански     – „за“ 

4. Венера Аръчкова      – „за“ 

5. Вижданка Младенова     – „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     – „за“ 

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      – отсъства 
24. Софка Иванова      – „за” 

25. Стефан Бадев      – „за“ 

26. Стоян Иванов      – „за“ 

27. Тихомир Ризов      – „за“ 

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

 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: С 28 „за“, и 1 не гласува, приехме решението за удължаване на 
кредита. 
 

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

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

1 от Административно процесуалния кодекс  
 

Р Е Ш И: 

 

І. Дава съгласие за удължаване на срока на възстановяване с една година на 
получения безлихвен заем от Централния бюджет на Република България в размер на 2 

600 000.00 лв. 
ІІ. Възлага на кмета на Община Смолян да отправи мотивирано предложение – 

искане за удължаване срока на възстановяване на временния безлихвен заем пред 

Министерството на финансите, както и да извърши всички  останали необходими правни 

и фактически действия за изпълнение на решението по точка І. 
III. До края на първото тримесечие на 2022 г. Община Смолян да представи 

варианти за погасяване на безлихвения заем. 

ІV. Допуска предварително изпълнение на настоящото решение по реда на чл. 60 

от Административно процесуалния кодекс.  
 

 

ПО ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Предоставяне на общински поземлен фонд на 
основание § 27, ал. 2, т. 1 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за 
изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи 

/ЗИДЗСПЗЗ/. 

Докладва: Николай Мелемов – Кмет на община Смолян 

 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Преминаваме към следващата 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. Давам думата на г-н Мелемов. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Благодаря! Няма какво да добавя. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Становищата на комисиите са положителни. На първата комисия 
5 „за“, на втората комисия – 6 „за“, на ТСУ комисията са 5 „за“ и 1 „въздържал се“ и на 
Комисията по законност са 5 „за“. Имате думата колеги за изказвания. Има ли желаещи? 

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

„Въздържали се“? 

ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 26, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 1. /2 не гласуват/ 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: 2 не гласуват, 26 „за“ и 1 „въздържал се“. Колеги, 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      – „за“ 
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3. Валентин Кюлхански     – отсъства 
4. Венера Аръчкова      – „за“ 

5. Вижданка Младенова     – „за“ 

6. Виолета Бояджиева      – „за“ 

7. Денислав Костов      – „за“ 

8. Димитър Ангелов      – „за“ 

9. Димитър Кръстанов     – „за“ 

10. Екатерина Гаджева      – „за“ 

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

13. Илия Томов       – „за“ 

14. Коста Начев       – „за“ 

15. Мария Семерджиева     – „за“ 

16. Милен Журналов      – „за“ 

17. Минчо Симов     – „за“ 

18. Петър Мирчев      – „за“ 

19. Петър Янев       – „за“ 

20. Рабие Кьосева      – „за“ 

21. Радослава Вълчанова – Кисимова    – „за“ 

22. Салих Аршински      – „за“ 

23. Сийка Йочева      – „за“ 

24. Софка Иванова      – „за” 

25. Стефан Бадев      – „за“ 

26. Стоян Иванов      – „за“ 

27. Тихомир Ризов      – „за“ 

28. Тодор Митов      – „за“ 

29. Филип Топов      – „за“ 

 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: С 2 не гласували и 27 „за“, се прие 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 и ал. 2 във връзка с чл. 27 и ал. 

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

 

Р Е Ш И: 

 

І. Дава съгласие, поземлен имот с идентификатор 14605.12.104, с площ 3430 кв. 
м. местност „БАЧИЦА“, трайно предназначение на територията – земеделска,  начин на 
трайно ползване – пасище, находящ се в землището на с. Гела, общ. Смолян, да бъде 
предоставен на Общинска служба по земеделие – Смолян за постановяване на решение 
за възстановяване правото на собственост на наследници на Илия Дурев. 

 

           IІ.  Дава съгласие, поземлен имот с идентификатор 14605.2.16, с площ 640 кв. м. 

местност „ПОЛЯНАТА“, трайно предназначение на територията – земеделска,  начин на 
трайно ползване – ливада, находящ се в землището на с. Гела, общ. Смолян, да бъде 
предоставен на Общинска служба по земеделие – Смолян за постановяване на решение 
за възстановяване правото на собственост на наследници на Илия Дурев. 
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          IІI.  Дава съгласие, поземлен имот с идентификатор 14605.12.75, с площ 1879 кв. 
м. местност „БАЧИЦА“, трайно предназначение на територията – земеделска,  начин на 
трайно ползване – ливада, находящ се в землището на с. Гела, общ. Смолян, да бъде 
предоставен на Общинска служба по земеделие – Смолян за постановяване на решение 
за възстановяване правото на собственост на наследници на Илия Дурев. 
 

          ІV. Дава съгласие, поземлен имот с идентификатор 14605.2.15, с площ 2384 кв. м. 

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

          V. Дава съгласие, поземлен имот с идентификатор 14605.2.26, с площ 2711 кв. м. 

местност „СВ. ИЛИЯ“, трайно предназначение на територията – земеделска,  начин на 
трайно ползване – ливада, находящ се в землището на с. Гела, общ. Смолян, да бъде 
предоставен на Общинска служба по земеделие – Смолян за постановяване на решение 
за възстановяване правото на собственост на наследници на Илия Дурев. 
 

VI. Дава съгласие, поземлен имот с идентификатор 14605.44.19, с площ 1272 кв. 
м. местност „ЯВЛИЯТА“, трайно предназначение на територията – земеделска,  начин 

на трайно ползване – ливада, находящ се в землището на с. Гела, общ. Смолян, да бъде 
предоставен на Общинска служба по земеделие – Смолян за постановяване на решение 
за възстановяване правото на собственост на наследници на Илия Дурев. 

 

VII. Дава съгласие, поземлен имот с идентификатор 14605.1.222, с площ 1531 кв. 
м. местност „СВ. ИЛИЯ“, трайно предназначение на територията – земеделска,  начин 

на трайно ползване – пасище, находящ се в землището на с. Гела, общ. Смолян, да бъде 
предоставен на Общинска служба по земеделие – Смолян за постановяване на решение 
за възстановяване правото на собственост на наследници на Илия Дурев. 

 

VIII. Дава съгласие, поземлен имот с идентификатор 14605.2.47, с площ 1283 кв. 
м. местност „СВ. ИЛИЯ“, трайно предназначение на територията – земеделска,  начин 

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

 

IX. Дава съгласие, поземлен имот с идентификатор 14605.2.163, с площ 862 кв. м. 

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

 

X. Дава съгласие, поземлен имот с идентификатор 14605.44.92, с площ 2527 кв. м. 

местност „КУШЛЕВО“, трайно предназначение на територията – земеделска,  начин на 
трайно ползване – пасище, находящ се в землището на с. Гела, общ. Смолян, да бъде 
предоставен на Общинска служба по земеделие – Смолян за постановяване на решение 
за възстановяване правото на собственост на наследници на Илия Дурев. 

 

XI. Дава съгласие, поземлен имот с идентификатор 14605.11.114, с площ 4353 кв. 
м. местност „БАЧИЦА“, трайно предназначение на територията – земеделска,  начин на 
трайно ползване – пасище, находящ се в землището на с. Гела, общ. Смолян, да бъде 
предоставен на Общинска служба по земеделие – Смолян за постановяване на решение 
за възстановяване правото на собственост на наследници на Илия Дурев. 
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XII. Дава съгласие, поземлен имот с идентификатор 14605.1.224, с площ 8272 кв. 
м. местност „ОБЩА ЛИВАДА“, трайно предназначение на територията – земеделска,  
начин на трайно ползване – пасище, находящ се в землището на с. Гела, общ. Смолян, да 
бъде предоставен на Общинска служба по земеделие – Смолян за постановяване на 
решение за възстановяване правото на собственост на наследници на Илия Дурев. 

 

XIII. Дава съгласие, поземлен имот с идентификатор 67547.10.58, с площ 343 кв. 
м. местност „ЛЕСА“, трайно предназначение на територията – земеделска,  начин на 
трайно ползване – нива, находящ се в землището на с. Смилян, общ. Смолян, да бъде 
предоставен на Общинска служба по земеделие – Смолян за постановяване на решение 
за възстановяване правото на собственост на наследници на Савко Кочеманов. 

 

 

ПО ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Изкупуване на недвижим поземлен имот с 
идентификатор 67653.912.240 по кадастралната карта на гр. Смолян, кв. Горно Смолян 

на основание чл.199 от ЗУТ. 

Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Преминаваме към точка 6 от дневния ред, а именно изкупуване на 
недвижим поземлен имот с идентификатор 67653.912.240 по кадастралната карта на гр. 

Смолян, кв. Горно Смолян на основание чл. 199 от ЗУТ. Имате думата, г-н Мелемов. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Предлагам ви решение, с което не се дава съгласие за 
изкупуване. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Благодаря ви, г-н Мелемов! Становищата на комисиите са 
положителни. Колеги, имате думата за изказвания. Г-жо Йочева, бихте ли си свалили 

ръчичката? Г-н Начев, имате думата. 
КОСТА НАЧЕВ: Аз сега я сложих. Прощавайте, искам да кажа нещо. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Да. 
КОСТА НАЧЕВ: Ами аз предложих на комисиите и беше прието на една от тях, 8, 9 и 11 

да се гласуват заедно, защото са откази от изкупуване. Никакви коментари нямаше в нито 

една комисия, въпреки че точно тогава го блокираха, че ще има изказвания, но нямаше 
такива. Отново предлагам 8, 9 и 11 да бъдат гласувани заедно. И трите са откази. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Благодаря ви, г-н Начев. Колеги, други предложения има ли? 

Подлагам на гласуване предложението на г-н Начев, точка 6 от дневния ред, точка 7 от 
дневния ред и точка 9 от дневния ред, да бъдат гласувани заедно. Който е „за“, моля да 
гласува. „Против“? „Въздържали се“? 

ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 26, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 1. /2 не гласуват/ 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: С 1 „въздържал се“, 2 не гласуват и 26 „за“, приемаме 
предложението. 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: С едно допълнение. Взетото решение да се отнесе за всяка от 
трите точки поотделно. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Благодаря, г-н Кръстанов. Това щях да го кажа сега, когато 

тръгваме да гласуваме, че гласуваме едновременно точка 6, 7 и 9, като гласуването ще 
бъде разнесено и на трите точки поотделно. Колеги, преминаваме към гласуване. 
 

Поименно гласуване на проекта за решение по т. 6, 7 и 9 от дневния ред: 
 

1. Ангел Безергянов      – „за“ 

2. Божидар Шуманов      – „за“  
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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       – „за“ 

14. Коста Начев       – „за“ 

15. Мария Семерджиева     – „за“ 

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      – отсъства 
24. Софка Иванова      – „за” 

25. Стефан Бадев      – „за“ 

26. Стоян Иванов      – „за“ 

27. Тихомир Ризов      – „за“ 

28. Тодор Митов      – „за” 

29. Филип Топов      – не гласува 
 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: 24 „за“, без „против“ и „въздържали се“, 3 не гласуват. Приехме 
решенията по точки 6, 7 и 9. 

 

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

– кмет на община Смолян, на основание чл.21, ал.1 т.8 и чл.27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за 
местното самоуправление и местна администрация, чл. 8, ал.1 от Закона за общинската 
собственост, във връзка с чл.199 от Закона за устройство на територията, чл. 21, ал. 4 и 

ал. 5 от Закона за общинската собственост 
 

Р Е Ш И: 
 

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

67653.912.240 (шест, седем, шест, пет, три, точка, девет, едно, две, точка, две, четири, 

нула) целия с площ 325 (триста двадесет и пет) кв.м., трайно предназначение на 
територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10m)  по 

кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Смолян, одобрена със Заповед № 

РД-18-14/10.05.2005 год. на изпълнителен директор на АГКК, при граници: п.и. 

67653.912.247, п.и. 67653.912.248, п.и. 67653.912.238, участващ в УПИ V – Озеленяване, 
УПИ VIII, улична регулация, кв. 38 по плана на гр. Смолян, кв. Горно Смолян на цена от 
5 000,00 (пет хиляди) лева собственост на Захаринка Ащомова, Софка Герджикова, 
Захаринка Дюлгерова и Ирина Болярова. 
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2. Упълномощава Кмета на Община Смолян да издаде необходимия за целта 
документ /писмен отказ/, удостоверяващ несъгласието на Общински съвет за изкупуване 
на поземлен имот с идентификатор 67653.912.240 (шест, седем, шест, пет, три, точка, 
девет, едно, две, точка, две, четири, нула) целия с площ 325 (триста двадесет и пет) кв.м., 

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

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

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

при граници: п.и. 67653.912.247, п.и. 67653.912.248, п.и. 67653.912.238, участващ в УПИ 

V – Озеленяване, УПИ VIII, улична регулация, кв. 38 по плана на гр. Смолян, кв. Горно 

Смолян на цена от 5 000,00 (пет хиляди) лева собственост на Захаринка Ащомова, 
Софка Герджикова, Захаринка Дюлгерова и Ирина Болярова. 

 

ПО СЕДМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Изкупуване на недвижим поземлен имот с 
идентификатор 67653.917.200 по кадастралната карта на гр. Смолян, кв. Смолян на 
основание чл.199 от ЗУТ. 

Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

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

1. Ангел Безергянов      – „за“ 

2. Божидар Шуманов      – „за“  

3. Валентин Кюлхански     – „за“ 

4. Венера Аръчкова      – „за“ 

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

7. Денислав Костов      – „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     – „за“ 

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      – отсъства 
24. Софка Иванова      – „за” 

25. Стефан Бадев      – „за“ 

26. Стоян Иванов      – „за“ 

27. Тихомир Ризов      – „за“ 

28. Тодор Митов      – „за” 

29. Филип Топов      – не гласува 
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ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: 24 „за“, без „против“ и „въздържали се“, 3 не гласуват. Приехме 
решенията по точка 7. 

 

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

– кмет на община Смолян, на основание чл. 21, ал.1 т.8 и чл.27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за 
местното самоуправление и местна администрация, чл. 8, ал.1 от Закона за общинската 
собственост, във връзка с чл.199 от Закона за устройство на територията, чл. 21, ал. 4 и 

ал. 5 от Закона за общинската собственост  
 

Р Е Ш И: 
 

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

67653.917.200 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Смолян, одобрени 

със заповед № РД-18-14/10.05.2005 г. на изпълнителния директор на АГКК и изменена 
със заповед № 18-12595-10.11.2021 г. на изпълнителния директор на АГКК, с площ 1359 

кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: 
ниско застрояване (до 10 м), административен адрес: гр. Смолян, п.к.4700, ул. 

„Македония“, участващ в УПИ VI-2532, УПИ VII-2532 и улична регулация, кв.209 по 

действащия устройствен план на гр. Смолян, одобрен със заповед № 1005 от 14.06.2001 

г., изменен със заповед № 113 от 29.07.2004 г., при граници на имота: имоти с 
идентификатори №№ 67653.917.199, 67653.917.1131,67653.917.691, съгласно скица № 

15-1316292-03.12.2021 г. издадена от СГКК, гр. Смолян, на цена от 25 000,00 (двадесет 

и пет хиляди) лева собственост на Розета Буйкова и Ася Захариева. 

2. Упълномощава Кмета на Община Смолян да издаде необходимия за целта 
документ /писмен отказ/, удостоверяващ несъгласието на Общински съвет за изкупуване 
на поземлен имот с идентификатор 67653.917.200 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на гр. Смолян, одобрени със заповед №РД-18-14/10.05.2005 г. на 
изпълнителния директор на АГКК и изменена със заповед №18-12595-10.11.2021 г. на 
изпълнителния директор на АГКК, с площ 1359 кв.м., трайно предназначение на 
територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м), 

административен адрес: гр. Смолян, п.к.4700, ул. „Македония“, участващ в УПИ VI-

2532, УПИ VII-2532 и улична регулация, кв.209 по действащия устройствен план на гр. 

Смолян, одобрен със заповед № 1005 от 14.06.2001 г., изменен със заповед № 113 от 
29.07.2004 г., при граници на имота: имоти с идентификатори № № 67653.917.199, 

67653.917.1131, 67653.917.691, съгласно скица № 15-1316292-03.12.2021 г. издадена от 
СГКК, гр. Смолян, на цена от 25 000,00 (двадесет и пет хиляди) лева собственост на 
Розета Буйкова и Ася Захариева. 

 

 

ПО ОСМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Изкупуване на поземлен имот с 
идентификатор 67653.926.504 по кадастралната карта на гр. Смолян на основание чл.34, 

ал.1 и ал.2 от ЗОС, във връзка с чл. 15, ал.1, т.3 от Наредба №4 за реда за придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество. 

Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
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ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Колеги, преминаваме към точка 8 от дневния ред, а именно 

изкупуване на поземлен имот с идентификатор 67653.926.504 по кадастралната карта на 
гр. Смолян на основание чл. 34, ал. 1 и ал. 2 от ЗОС, във връзка с чл. 15, ал.1, т.3 от 
Наредба №4 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество. 

Давам думата За Община Смолян гореописаният имот представлява обществен интерес 
като се решава връзката на кв. Петровица с Главна пътна комуникация и предстои 

изграждане на транспортна инфраструктура в региона. Затова предлагам да се изкупи 

този имот.  
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Благодаря ви, г-н Мелемов! Има направено допълнение на база 
становището от комисията. Общинска администрация предлага да бъде на основание чл. 

34, ал.1 и ал.2 от ЗОС, във връзка с чл. 15, ал. 1, т.3 от Наредба № 4 за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество. Имате думата за 
изказвания, колеги. Да, г-н Кръстанов. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви, г-жо председател! Уважаеми г-н кмет, 
уважаеми колеги, обстойно обсъдихме този въпрос с ковлегите юристи в Комисията по 

законност и местно самоуправление и мисля, че при тази конкретна поправка, която е 
направена в диспозитива трябва да го подкрепим. Благодаря! 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Благодаря, г-н Кръстанов! Колеги, други изказвания? Не виждам. 

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

се“? 

ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 23, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. /5 не гласуват/ 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: С 23 „за“, без „против“ и „въздържали се“ и 5 не гласуват, 
приехме да прекратим разискванията по точка 8 от дневния ред. Колеги, преминаваме 
към гласуване на решенията към тази точка с направеното изменение в основанието - чл. 

34, ал.1 и ал. 2 от ЗОС, във връзка с чл. 15, ал. 1, т. 3 от Наредба № 4 за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.  

 

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

 

1. Ангел Безергянов      – „за“ 

2. Божидар Шуманов      – „за“ 

3. Валентин Кюлхански     – „за“ 

4. Венера Аръчкова      – „за“ 

5. Вижданка Младенова     – „за“ 

6. Виолета Бояджиева      – „за“ 

7. Денислав Костов      – „за“ 

8. Димитър Ангелов      – „за“ 

9. Димитър Кръстанов     – „за“ 

10. Екатерина Гаджева      – „за“ 

11. Иван Френкев      – „за“ 

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

14. Коста Начев       – „за“ 

15. Мария Семерджиева     – „за“ 

16. Милен Журналов      – „за“ 

17. Минчо Симов     –„за“ 

18. Петър Мирчев      – „за“ 

19. Петър Янев       – „за“ 

20. Рабие Кьосева      – „за“ 
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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      – „за“ 

27. Тихомир Ризов      – „за“ 

28. Тодор Митов      – „за” 

29. Филип Топов      – не гласува 
 

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

по точка 8. 

 

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

– кмет на община Смолян, на основание чл.21, ал.1 т.8 и чл.27, ал. 4 и 5 от Закона за 
местното самоуправление и местна администрация, чл. 8, ал.1, чл.34, ал.1 и ал.2 от Закона 
за общинската собственост, във връзка с чл. 15, ал.1, т.3 от Наредба № 4 за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество 

 

Р Е Ш И: 

1. Дава съгласие, да бъде изкупен поземлен имот с идентификатор  67653.926.504 

(шест, седем, шест, пет, три, точка, девет, две, шест, точка, пет, нула, четири) с площ 2053 

кв.м., с начин на трайно ползване ниско застрояване (до 10 m), трайно предназначение на 
територията: урбанизирана, УПИ IX – Микроцентър, кв. 1041 плана на гр. Смолян, кв. 
Устово одобрен с Решение № 184/12.05.2016 год. на Общински съвет – Смолян на цена от 
78 014,00 (седемдесет и осем хиляди и четиринадесет) лева, собственост на Стойчо 

Пойдовски, Мария Иванова, Софийка Пойдовска, Сийка Пойдовска, Стойчо Пойдовски, 

Бечо Пойдовски, Добрина Карапиперова, Стойо Саламбашев, Любка Мандова, Теодора 
Саламбашева, Мария Саламбашева, Стефан Саламбашев. 

2. Упълномощава Кмета на Община Смолян да сключи договор за изкупуване на 
поземлен имот с идентификатор поземлен имот с идентификатор 67653.926.504 (шест, 
седем, шест, пет, три, точка, девет, две, шест, точка, пет, нула, четири) с площ 2053 кв.м., 

с начин на трайно ползване ниско застрояване (до 10 m), трайно предназначение на 
територията: урбанизирана, УПИ IX – Микроцентър, кв. 1041  плана на гр. Смолян, кв. 
Устово одобрен с Решение № 184/12.05.2016 год. на Общински съвет – Смолян на цена от 
78 014,00 (седемдесет и осем хиляди и четиринадесет) лева, собственост на  Стойчо 

Пойдовски, Мария Иванова, Софийка Пойдовска, Сийка Пойдовска, Стойчо Пойдовски, 

Бечо Пойдовски, Добрина Карапиперова, Стойо Саламбашев, Любка Мандова, Теодора 
Саламбашева, Мария Саламбашева, Стефан Саламбашев. 
 

 

ПО ДЕВЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Отдаване под наем на помещения частна 
общинска собственост за здравни услуги, находящи се в сграда с идентификатор 

49014.501.417.1 по кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Момчиловци  по реда 
на Закона за общинската собственост. 

Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

 



Протокол № 30/22.12.2021 г.  

  

33 

 

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

1. Ангел Безергянов      – „за“ 

2. Божидар Шуманов      – „за“  

3. Валентин Кюлхански     – „за“ 

4. Венера Аръчкова      – „за“ 

5. Вижданка Младенова     – 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       – „за“ 

14. Коста Начев       – „за“ 

15. Мария Семерджиева     – „за“ 

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      – отсъства 
24. Софка Иванова      – „за” 

25. Стефан Бадев      – „за“ 

26. Стоян Иванов      – „за“ 

27. Тихомир Ризов      – „за“ 

28. Тодор Митов      – „за” 

29. Филип Топов      – не гласува 
 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: 24 „за“, без „против“ и „въздържали се“, 3 не гласуват. Приехме 
решенията по точки 6, 7 и 9. 

 

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

– кмет на община Смолян, на основание чл. 21, ал.1 т.8 и чл.27, ал.4 и  ал. 5 от Закона за 
местното самоуправление и местна администрация, чл. 8, ал.1 от Закона за общинската 
собственост, във връзка с чл.199 от Закона за устройство на територията 

 

Р Е Ш И: 

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

24089.929.277 (две, четири, нула, осем, девет, точка, девет, две, девет, точка, две, седем, 

седем) целия с площ 168 (сто шестдесет и осем) кв.м., трайно предназначение на 
територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг вид озеленени площи по 

кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Дунево, общ. Смолян, одобрена със 
Заповед № 300-5-25/28.04.2004 год. на на Изпълнителен директор на АГКК – Смолян, 

при граници: п.и. 24089.929.4, п.и. 24089.929.41, п.и. 24089.929.7, п.и 24089.929.5, 
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участващ в озеленяване и улична регулация, кв. 11 по плана на с. Дунево, общ. Смолян 

на цена 2016,00 (две хиляди и шестнадесет) лева., собственост на Анастас Николов и 

Емилия Пищалова-Бурунсузова. 

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

24089.929.276 (две, четири, нула, осем, девет, точка, девет, две, девет, точка, две, седем, 

шест) целия с площ 169 (сто шестдесет и девет) кв.м., трайно предназначение на 
територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг вид озеленени площи по 

кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Дунево, общ. Смолян, одобрена със 
Заповед № 300-5-25/28.04.2004 год. на Изпълнителен директор на АГКК – Смолян, при 

граници: п.и. 24089.929.5,  п.и. 24089.705.9, п. и. 24089.929.7, п.и 24089.929.6, участващ 

в озеленяване, кв. 1 по плана на с. Дунево, общ. Смолян на цена 2028,00 (две хиляди  

двадесет и осем) лева, собственост на Анастас Николов и Емилия Пищалова-
Бурунсузова.  

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

24089.929.275 (две, четири, нула, осем, девет, точка, девет, две, девет, точка, две, седем, 

пет) целия с площ 9 (девет) кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, 
начин на трайно ползване: за друг вид озеленени площи по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на с. Дунево, общ. Смолян, одобрена със Заповед № 300-5-

25/28.04.2004 год. на Изпълнителен директор на АГКК – Смолян, при граници: п.и. 

24089.2.583, п.и. 24089.705.9, п. и. 24089.2.734, участващ в озеленяване, кв. 2 по плана на 
с. Дунево, общ. Смолян на цена 108,00 (сто и осем) лева, собственост на  Анастас 
Николов и Емилия Пищалова-Бурунсузова. 

4. Упълномощава Кмета на Община Смолян да издаде необходимия за целта 
документ /писмен отказ/, удостоверяващ несъгласието на Общински съвет за изкупуване 
на поземлен имот с идентификатор 24089.929.277 (две, четири, нула, осем, девет, точка, 
девет, две, девет, точка, две, седем, седем) целия с площ 168 (сто шестдесет и осем) кв.м., 

трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг 
вид озеленени площи по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Дунево, 

общ. Смолян, одобрена със Заповед № 300-5-25/28.04.2004 год. на Изпълнителен 

директор на АГКК – Смолян, при граници: п.и. 24089.929.4, п.и. 24089.929.41, п. и. 

24089.929.7, п.и 24089.929.5, участващ в озеленяване и улична регулация, кв. 11 по плана 
на с. Дунево, общ. Смолян на цена 2016,00 (две хиляди и шестнадесет) лева, поземлен 

имот с идентификатор 24089.929.276 (две, четири, нула, осем, девет, точка, девет, две, 
девет, точка, две, седем, шест) целия с площ 169 (сто шестдесет и девет) кв.м., трайно 

предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг вид 

озеленени площи по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Дунево, общ. 

Смолян, одобрена със Заповед № 300-5-25/28.04.2004 год. на Изпълнителен директор на 
АГКК – Смолян, при граници: п.и. 24089.929.5, п.и. 24089.705.9, п. и. 24089.929.7, п.и 

24089.929.6, участващ в озеленяване, кв. 1 по плана на с. Дунево, общ. Смолян на цена 
2028,00 (две хиляди  двадесет и осем) лева, поземлен имот с идентификатор 

24089.929.275 (две, четири, нула, осем, девет, точка, девет, две, девет, точка, две, седем, 

пет) целия с площ 9 (девет) кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, 
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начин на трайно ползване: за друг вид озеленени площи по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на с. Дунево, общ. Смолян, одобрена със Заповед № 300-5-

25/28.04.2004 год. на Изпълнителен директор на АГКК – Смолян, при граници: п.и. 

24089.2.583, п.и. 24089.705.9, п. и. 24089.2.734, участващ в озеленяване, кв. 2 по плана на 
с. Дунево, общ. Смолян на цена 108,00 (сто и осем) лева, собственост на Анастас Николов 
и Емилия Пищалова-Бурунсузова. 

 

ПО ДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Изкупуване на част на недвижим поземлен 

имот с идентификатор 67653.917.2 по кадастралната карта на гр. Смолян на основание 
чл.199 от ЗУТ във връзка с чл. 33 от ЗС. 

Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

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

изкупуване на част на недвижим поземлен имот с идентификатор 67653.917.2 по 

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

Давам думата на г-н Мелемов. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Тук става въпрос за разширяване на гробищния парк 

„Беклийца“. Предлагам да бъде изкупен имота. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Становищата на комисиите: Комисията по бюджет и финанси – 

„за“ 10, „въздържали се“ 1; Комисия по ТСУ – „за“ 6,, няма „против“ и „въздържали се“; 

Комсиията по законност – 7 „за“, без „против“ и „въздържали се“. Имате думата за 
изказвания. Не виждам. Който е съгласен да прекратим разискванията, моля да гласува. 
Г-н Безергянов, ръката.  Г-жо Иванова, и вие ръката. „Против“? „Въздържали се“? 

ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 27, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. /2 не гласуват/ 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: 27 „за“, без „против“ и „въздържали се“, 2 не гласуват. 
Прекратихме разискванията. Колеги, преминаваме към гласуване на решението. 

 

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

 

1. Ангел Безергянов      – „за“ 

2. Божидар Шуманов      – „за“ 

3. Валентин Кюлхански     – „за“ 

4. Венера Аръчкова      – „за“ 

5. Вижданка Младенова     – „за“ 

6. Виолета Бояджиева      – „за“ 

7. Денислав Костов      – „за“ 

8. Димитър Ангелов      – „за“ 

9. Димитър Кръстанов     – „за“ 

10. Екатерина Гаджева      – „за“ 

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

14. Коста Начев       – „за“ 

15. Мария Семерджиева     – „за“ 

16. Милен Журналов      – „за“ 

17. Минчо Симов     – „за“ 

18. Петър Мирчев      – „за“ 

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

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

29. Филип Топов      – „за“ 

 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: С 25 „за“, без „против“ и „въздържали се“ и 4 не гласували, 

приехме решението и по точка 10 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 чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона 
за местното самоуправление и местна администрация, чл. 8, ал.1 и чл. 21, ал. 4 и ал. 5 от 
Закона за общинската собственост, във връзка с чл. 199 от Закона за устройство на 
територията, във връзка с чл. 33 от Закона за собствеността 

 

Р Е Ш И: 

1. Дава съгласие, да бъде изкупен 2560/4946 идеални части от поземлен имот с 
идентификатор 67653.917.2 (шест, седем, шест, пет, три, точка, девет, едно, седем, точка, 
две) целия с площ 4946 (четири хиляди деветстотин четиридесет и шест) кв.м., трайно 

предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: гробищен парк 

по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Смолян, одобрена със Заповед № 

18-14/10.05.2005 год. на изпълнителен директор  на АГКК, при граници: п.и. 67653.917.37, 

п.и. 67653.917.3, 67653.917.36, участващ в УПИ III – гробища и УПИ LVIII – озеленяване, 
кв. 173 по плана на гр. Смолян на цена от 81920,00 (осемдесет и една хиляди и 

деветстотин и двадесет) лева, собственост на  Ася Боянова, Митко Боляров, Юрка 
Хаджиева, Светлана Хаджиева и Владимир Хаджиев. 

2. Упълномощава Кмета на Община Смолян да сключи договор за изкупуване на 
2560/4946 идеални части от поземлен имот с идентификатор 67653.917.2 (шест, седем, 

шест, пет, три, точка, девет, едно, седем, точка, две) целия с площ 4946 (четири хиляди 

деветстотин четиридесет и шест) кв.м., трайно предназначение на територията: 
урбанизирана, начин на трайно ползване: гробищен парк по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на гр. Смолян, одобрена със Заповед № 18-14/10.05.2005 год. на 
изпълнителен директор  на АГКК, при граници: п.и. 67653.917.37, п.и. 67653.917.3, 

67653.917.36, участващ в УПИ III – гробища и УПИ LVIII – озеленяване, кв. 173 по плана 
на гр. Смолян на цена от 81920,00 (осемдесет и една хиляди и деветстотин и двадесет) 

лева, собственост на Ася Боянова, Митко Боляров, Юрка Хаджиева, Светлана Хаджиева 
и Владимир Хаджиев. 
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ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:  Изменение и допълнение на 
Наредба № 2 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги 

на територията на община Смолян. 

Докладва: Николай Мелемов – Кмет на община Смолян 

 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Преминаваме към точка 11 от дневния ред. Изменение и 

допълнение на Наредба № 2 за определянето и администрирането на местните такси и 

цени на услуги на територията на община Смолян. На тази точка становищата са: 
Комисията по бюджет и финанси е с 10 „за“, без „против“ 1 не е гласувал; в Комисията 
по ТСУ – 5 „за“, „против“ 0, „въздържали се“ 0, 2 не гласували; Комисията по законност 
– 6 „за“, „против“ 0, „въздържали се“ 0. Давам думата на г-н Мелемов. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Благодаря! Няма какво да добавя. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: В същото време материалите, които са от обществените 
консултации са изпратени на всички вас като протоколно решение. Имате думата за 
изказвания. Г-н Топов. 
ФИЛИП ТОПОВ: Сега аз по време на обсъждането в Комисията по законност се 
въздържах по тази докладна записка. Не знам защо не е отразено в протокола. За 
информация на обществеността в Смолян. Става въпрос, прави се предложение за 
изменение и допълнение на една наредба, която регулира цените на таксите и услуги на 
територията на община Смолян. Наскоро имаше една връзка с антикорупционния фонд, 

онлайн се включиха доста граждани на общината и една от основните бележки на фонда 
е, че в Община Смолян няма достатъчна публичност, прозрачност, своевременно 

информиране на хората, за да дадат по-скоро информирано съгласие. На всички е 
известно, че таксите и цените за даден вид услуга трябва да съответстват на съответните 
разходи. Реалните разходи за конкретната услуга. Тука не виждам достатъчно 

обоснованост, че с предлаганите промени се постигат тези цели. Именно да се 
възстановят разходите на Общината по конкретната услуга. В тази връзка аз отново ще 
се въздържа по тази докладна записка. Без да влизам в подробности, за всеки е ясно, че 
тези такси и цени на услуги са недостатъчно обосновани и не обосновано завишени. 

Благодаря! 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Благодаря, г-н Топов!  
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Може ли? 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Само секунда, г-н Мелемов! Наистина допуснах грешка, г-н 

Топов, но преномерирането съм дала резултатите от становищата на комисиите. Сега се 
извинявам, ще ви ги прочета отново. Комисията по здравеопазване, социални дейности, 

образование, култура, младежки дейности – гласували „за“ 4, „против“ 1, „въздържал се“ 

1. Комисия по бюджет и финанси – „за“ 4, „против“ 7, „въздържали се“ 2. Комисия по 

ТСУ – „за“ 4, „против“ 1, „въздържали се“ 2. Комисия по законност – 4 „за“, „против“ 0, 

„въздържали се“ 2. Извинявам се, за което. Да, г-н Мелемов, имате думата. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Тука спецификата е в това, че правим анализ на базата на 
отминали години, а се изпълнява в бъдещи години. Тоест ние не можем да знаем, както 

казах и преди малко, какво ще се случи 2022 г. Но всички знаете, че се увеличава 
минималната работна заплата, разходите нарастват, токът също. Така че Общината не е 
търговско дружество. Тя няма как да формира печалба. В Общината не се раздава 13-та 
заплата. Много от второстепенните дружества, които имат излишъци, ги раздават. Ние 
не раздаваме, защото няма как да имаме излишък. Сами знаете, да не говоря пак за 
наследство, за задължения. Така че Общината няма как да формира печалба, ако това ви 

притеснява.  
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Благодаря ви, г-н Мелемов! Г-н Аршински и г-н Стоян Иванов. 
Г-н Аршински, имате думата. 
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САЛИХ АРШИНСКИ: Благодаря! Преди да направя изказване и предложения, имам 

въпрос. В материалите по докладната са ни представени промилите, които се предлагат. 
Бихте ли зачели досега действащите промили за Пампорово, за Смолянски езера, за гр. 

Смолян? 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: В момента ги нямам пред мен. Постарали сме се… 

САЛИХ АРШИНСКИ: Ако трябва, ще поискам почивка. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Би могло. Постарали сме се за Пампорово да се изравнят с 
Чепеларе. Защото естествено… 

САЛИХ АРШИНСКИ: Аз просто поисках.. Освен че виждаме новите предложения, да 
ни кажете какви са досега действащите. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Разбрах. Може би секунда.  
МАРИАНА ЦЕКОВА: Секунда. Ще отворим сайта на Общината. 
СТОЯН ИВАНОВ: Венера? 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Да, г-н Иванов. 
СТОЯН ИВАНОВ: Нека аз да кажа каквото имам да казвам. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Да, казвайте, г-н Иванов. 
СТОЯН ИВАНОВ: Тази наредба е изключително важна. Това е основният инструмент за 
събиране на неданъчните приходи. Събират се около 5 милиона лева от там. И е много 

важно да я приемем с всички онези изменения, включително и в новата наредба за 
паркирането. Една реплика на г-н Аршински. Значи между 0,5 и 0,9 са промените в такса 
смет промилите и те са свързани с отчисленията по чл. 60 и 64 от Закона за управление 
на отпадъците. Сега аз искам един уточняващ въпрос към г-жа Цекова. Защото ние в 
комисиите ни бяха представени едни материали, пък снощи доста късно получихме 
други материали. Имаше едни първоначални предложения и след тези предложения едно 

изречение – всички цени се увеличават с 15 %. Какво означава това? Означава ли, че 
първо ще се приложи увеличението на това, което вие предлагахте и което сме гласували 

в комисиите и след това нови 15 % или не е така? Уточнявайте, защото е много важно 

какво ще приемем. Накрая да не се окаже, че сме приели нещо, за което не знаят 
общинските съветници. Да се уточни. Това имах предвид, но е важно тази докладна да 
бъде гласувана глава по глава, да бъде приета. Това, което не устройва мнозинството в 
неговата малка част да не бъде приета. Но цялата наредба трябва да бъде приета според 

мен. С това завърших. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Благодаря, г-н Иванов! Г-жа Цекова във връзка с въпроса питане 
на г-н Аршински. 

МАРИАНА ЦЕКОВА: Г-н Аршински, за сметосъбиране и сметоизвозване за физически 

юридически лица за жилищни имоти е 2,1 промила за к.к. Пампорово. 

САЛИХ АРШИНСКИ: Говорите за точка… 

МАРИАНА ЦЕКОВА: Говоря за приложение № 1. 

САЛИХ АРШИНСКИ: Да ги караме по промили, както ги виждаме в момента. 
МАРИАНА ЦЕКОВА: Не знам там как ги виждат в момента. 
САЛИХ АРШИНСКИ: Добре, аз ще чета. За физически лица и юридически лица за 
жилищни имоти пропорционално върху данъчната оценка, в това число общо, 

предложено е 6,06 промила, а е било? 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: 5,3 промила. 
САЛИХ АРШИНСКИ: Така. Второто е за сметосъбиране и сметоизвозване. 
МАРИАНА ЦЕКОВА: 2,1 промила. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: 2,1 промила. 
ВИОЛЕТА БОЯДЖИЕВА: Смолянски езера надолу. 

САЛИХ АРШИНСКИ: Не, не. Имаме още за Пампорово. 

МАРИАНА ЦЕКОВА: Проучване, проектиране и изграждане – 1,5 промила. 
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САЛИХ АРШИНСКИ: Добре. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: 2,2 промила е по новото. 

САЛИХ АРШИНСКИ: 2,2, а е било 1,5? 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Да. По същият начин предишното за сметосъбиране и 

сметоизвозване е 2,1 било, сега е 2,16 промила. 
САЛИХ АРШИНСКИ: Не, не. Хайде да ги караме ред по ред. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Да, точно така. Ред по ред. 

САЛИХ АРШИНСКИ: Първото предложение за 6,06, а е било 5,3. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Така. 
САЛИХ АРШИНСКИ: Вторият промил е 2,16, а е било 2,1. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: 2,1, така. 
САЛИХ АРШИНСКИ: Следващото е 2,20, а е било… 

МАРИАНА ЦЕКОВА: 1,5. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Да. 
САЛИХ АРШИНСКИ: Следващото е 1,70… 

МАРИАНА ЦЕКОВА: И си е 1,7. 

САЛИХ АРШИНСКИ: 1,07, така ли? 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: 1,7 си е. 
МАРИАНА ЦЕКОВА: 1,7 си е. 
САЛИХ АРШИНСКИ: Следващото е 6,38. 

МАРИАНА ЦЕКОВА: 5,6. 

САЛИХ АРШИНСКИ: Да. Следващото е 2,22… 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: 2,16. 

САЛИХ АРШИНСКИ: Следващото е 2,26. 

МАРИАНА ЦЕКОВА: 1,54. 

САЛИХ АРШИНСКИ: Следващото е 1,9. 

МАРИАНА ЦЕКОВА: 1,9 остава. 
САЛИХ АРШИНСКИ: Минаваме на Смолянски езера – 5,22. 

МАРИАНА ЦЕКОВА: 4,6. 

САЛИХ АРШИНСКИ: Следващото е 1,77. 

МАРИАНА ЦЕКОВА: 1,72. 

САЛИХ АРШИНСКИ: Следващото е 1,79. 

МАРИАНА ЦЕКОВА: 1,22. 

САЛИХ АРШИНСКИ: Следващото е 1,66. 

МАРИАНА ЦЕКОВА: 1,6. 

САЛИХ АРШИНСКИ: Следващото е 5,81. 

МАРИАНА ЦЕКОВА: 5,1. 

САЛИХ АРШИНСКИ: Следващото е 1,99. 

МАРИАНА ЦЕКОВА: 1,94. 

САЛИХ АРШИНСКИ: Следващото е 2,06. 

МАРИАНА ЦЕКОВА: 1,4. 

САЛИХ АРШИНСКИ: Следващото е 1,76 

МАРИАНА ЦЕКОВА: 1,76. 

САЛИХ АРШИНСКИ: Сега минаваме за гр. Смолян. За физически и юридически лица – 

4,43. 

МАРИАНА ЦЕКОВА: 3,90. 

САЛИХ АРШИНСКИ: Следващото е 1,54. 

МАРИАНА ЦЕКОВА: 1,50. 

САЛИХ АРШИНСКИ: Пак има 1,54. 

МАРИАНА ЦЕКОВА: 1,05. 
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САЛИХ АРШИНСКИ: 1,35. 

МАРИАНА ЦЕКОВА: 1,35. 

САЛИХ АРШИНСКИ: Следващото е 5,02. 

МАРИАНА ЦЕКОВА: 4,4. 

САЛИХ АРШИНСКИ: После имаме 1,77. 

МАРИАНА ЦЕКОВА: 1,72. 

САЛИХ АРШИНСКИ: И предпоследното е 1,79. 

МАРИАНА ЦЕКОВА: 1,22. 

САЛИХ АРШИНСКИ: И последното е 1,46. 

МАРИАНА ЦЕКОВА: 1,46. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: И 4 500 и 4 900. 

ВИОЛЕТА БОЯДЖИЕВА: Да, за бобър. 

САЛИХ АРШИНСКИ: Аз по принцип поддържам предложението на г-н Иванов да 
гласуваме точка по точка. 
МАРИАНА ЦЕКОВА: Може ли само да отговоря и на г-н Иванов? 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Давайте! 
МАРИАНА ЦЕКОВА: Уважаеми г-н Иванов! Искам да ви кажа, че сме допуснали 

Комисията грешка, за което моля да се извиня и сме подвели кмета. Това увеличение, 
което е предложено от госпожата е без таксите и промилите, тоест за всички приложения, 
без Приложение № 1. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Приложение № 6? 

МАРИАНА ЦЕКОВА: Да, за горите и за всички останали услуги. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Защото там също имате услуги. 

МАРИАНА ЦЕКОВА: Тя иска и за горите, защото се качва дървения материал и т. н. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Нали е предложено от Общината? 

МАРИАНА ЦЕКОВА: Ние сме предложили, но тя държи и това. Свързах се тази сутрин 

с нея и тя уточни какво иска да направи точно. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Значи, г-н Иванов, разбрахте ли какво е предложението на г-жа 
Цекова? Че тези 15 % не важат за такса битови отпадъци. За Приложение № 1 – Такса 
битови отпадъци за него не важи. 

СТОЯН ИВАНОВ: По-важното е всички колеги да са наясно с това, което ще гласуваме. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Значи Приложение № 1, раздел 1, раздел 2, раздел 3, раздел 5 от 
таксата, където е за събиране, извозване и обезвреждане на отпадъците, за него не важи 

15-те процента. А това, което ни е предложено като изменение в Приложение № 2 и в 
Приложение № 6 като увеличение на цени, към него има и това увеличение от 15 % 

допълнително. 

СТОЯН ИВАНОВ: Аз разбрах. Въпросът е всички да разберат и да знаят какво ще 
гласуваме. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Добре, г-н Иванов. Г-н Топов, реплика? 

ФИЛИП ТОПОВ: Реплика, г-жо председател! Аз казах, че ще гласувам „въздържал се“. 

Сега обаче това, което го чувам от председателя на Комисията по бюджет и финанси, ме 
кара да гласувам категорично „против“. Щом общинските съветници все още не са 
наясно какво е внесено първоначално в приложенията и какво в момента се доуточнява, 
какво искаме от гражданите да са разбрали. Прав е антикорупционния фонд, че Община 
Смолян все още се управлява непрозрачно. Затова ще гласувам „против“. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Благодаря, г-н Топов! Г-н Журналов, имате думата. 
МИЛЕН ЖУРНАЛОВ: Уважаема г-жо Аръчкова, г-н кмете. Аз от това, което виждам 

във всичките приложения, може би приложенията, които касаят цялата общественост и 

основен проблем в тази наредба, това е Приложение № 1 за такса битови отпадъци. 

Моите изчисления на промилите, превръщайки в проценти, процентът с който ще се 
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вдигне такса битови отпадъци с приемане на новите предложения е между 13 и 14 %. 

Това разбирам аз. И не знам как да го мотивирам. В смисъл, чета доклада, в доклада 
виждам само, че се позоваваме на нормативните документи от по-висока степен, което 

не бих казал, че може да е един такъв мотив за вдигане на такса битови отпадъци и такса 
смет. Така. Г-жо Аръчкова, колеги, смятам, че вдигане точно на такса смет в този  период, 

когато сме в криза, и когато имаме редица хора, заети в туристическия сектор и вече не 
работят, това ще ги засегне и смятам, че не е редно да вдигаме такса смет. За моите колеги 

общински съветници смятам, че те разбират много добре, защото следващата точка е 
приемането на план-сметката, която е завишена значително. Ние знаем, че Наредба № 2 

и План-сметката са две скачени точки. За да може Общината да покрие план-сметката, 
трябва да взема от някъде, естествено от Наредба № 2 с вдигане на таксите за смет. Така 
че колегите да си направят сметка какво правят. Лично аз не съм съгласен с вдигането на 
тези такси. Благодаря ви! 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Благодаря, г-н Журналов! Г-н Иванов. 
СТОЯН ИВАНОВ: Реплика на г-н Журналов. Точно така е, г-н Журналов. Около 13 % е 
увеличението на такса смет за потребителите, но всички ние знаем, че има 
умопомрачителна инфлация. Животът рязко поскъпна последните 6-7 месеца. То има ли 

нещо, което да не е поскъпнало? Няма. Значи Общината да се справи с 
предизвикателствата на разходите, които трябва да посреща, трябва нещо да прави. И си 

мисля, сега волята на всеки общински съветник си е негово право, но аз си мисля, че 
трябва да търсим решения, трябва да търсим възможности. Все пак 13 % на 100 лева са 
13 лева – две кутии цигари, две кутии и половина цигари. Няма да обърка според мен 

никой и трябва да поемем този кръст. Така че аз не искам да ви убеждавам, но няма да 
стане, след като цялата държава е в тази ситуация, целият свят е в тази ситуация. Всеки 

взема заеми, всеки се чуди как в тази пандемия да се справя и да подпомага. Мисля, че и 

на Общината трябва да й бъде дадено някакво рамо, а то няма от къде, освен от 
минимално увеличение на данъците. Това е моята реплика към г-н Журналов. Иначе 
всеки има право да преценява. Завърших, г-жо председател! 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Благодаря ви, г-н Иванов! Г-н Аршински и той има реплика и 

тогава ще дам думата за дуплика. Г-н Аршински, имате думата. 
САЛИХ АРШИНСКИ: Благодаря! Един въпрос пак. Каква е сумата, която е събрана за 
изминалата година за сметосъбиране, сметопочистване и така нататък? 

ВИОЛЕТА БОЯДЖИЕВА: 4 милиона и малко, г-н Аршински. 

МАРИАНА ЦЕКОВА: Има го в докладната за план-сметката. 
САЛИХ АРШИНСКИ: Благодаря! 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Г-н Журналов, имате думата за дуплика. 
МИЛЕН ЖУРНАЛОВ: Благодаря, г-н Иванов, разбирам какво казвате, разбирам, че това 
е най-лесният начин за Общината да навезнат някакви пари в Общината, но това ще бъде 
на гърба на данъкоплатеца. Аз в предходните точки, четвърта мисля, че беше, говорих за 
управление на имуществото на общината и приходи и доходи от там. Смятам, че 
Общината може да направи редица мерки, с които да докара пари в Общината. И смятам, 

че от редица места не е добре да изтичат от Общината. Но да влезнат пари през най-

лесното перо, да вземаме от хората, мисля че на този етап в тази криза не е редно. 

Благодаря! 
САЛИХ АРШИНСКИ: Г-жо Аръчкова, за да знам как да давам предложенията, може ли 

да разберем, че сме приели предложението на г-н Иванов да се гласува точка по точка 
или не? 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Ще гласуваме раздел по раздел, приложение по приложение. 
Това е предложението на г-н Иванов. Значи раздел 1 на наредбата е такса битови 

отпадъци. Раздел 2 е такси и технически услуги примерно. Вторият раздел Приложение 
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№ 2 е такси за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари и така нататък. Другата 
точка е за детските градини и за училищата таксите. Петото предложение е за 
административните услуги, шестото приложение е други цени и такси, където също ни е 
дадено, че има увеличение. И в крайна сметка единствено за такса битови отпадъци няма 
15-те %. Иначе на останалите приложения имаме 15% горница. Г-жо Бояджиева, имате 
думата за изказване. Г-н Топов, вие реплика ли? 

ФИЛИП ТОПОВ: Реплика, ако позволите, на г-н Иванов. Съвсем накратко. И не само на 
г-н Иванов. Алогично е, когато цялата държава е изпаднала в затруднения, когато 

инфлацията расте, когато безработицата расте, когато покупателната способност на 
хората е намаляла, ние да ги натоварваме с допълнителни такси и цени на услуги. Просто 

не знам как ги приемате тези неща, колегите, които са се загрижили да вържат план-

сметката с тези промени, необосновани промени, ще гласуват по тази наредба. Тяхно 

право е. Но утре и други ден да обясняват на хората защо им вдигат и цените, защо им 

вдигат и таксите, защо им вдигат и таксата смет и защо трябва да плащаме 5 милиона и 

отгоре за фирма „Титан“. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Благодаря ви, г-н Топов! Г-жо Бояджиева. 
ВИОЛЕТА БОЯДЖИЕВА: Колеги, тъй като повечето от нас се фокусираме и то съвсем 

оправдано върху таксата битови отпадъци, искам да ви кажа, че към ноември месец това, 
което виждам аз като изпълнение е 4 057 241 лв. Което означава, че това, което е 
заложено по предишната план.-сметка, малко вървя и към следващата точка, но те са 
свързани, както вече установихме, не е изпълнено. Това означава отново, че средства 
трябва да дойдат от местни дейности други, за да може ние да си платим на фирмата 
„Титан“. За да може да платим за нашите битови отпадъци. Сега вървим към ново 

увеличаване, което не е известно как отново ще платим. Защото ние виждаме, че сме 
стигнали до едно събиране, което е около 4 милиона. Сега ни се предлага в следващата 
точка, ще видите, някъде около 5 милиона и половина за новата план-сметка. От къде 
щше дойдат тези пари? Това реално е една висяща сума, която аз поне не виждам как 

Общината ще я получи. Дори и с увеличаването размера на тези такси битови отпадъци. 

Получава се нещо, което на мен ми се струва, как да ви кажа, някак си парадоксално. Ако 

си представите, че имаме  три страни Общината, фирмата, която събира отпадъците да 
се занимава с това, гражданите на общината, какво се случва? От една страна Общината 
залага една сметка, изисква увеличаване на приходите, които няма как да ги получи, 

защото долу няма кой да й ги плати. Просто имаме друга покупателна способност на 
населението. Населението няма да може да й плати тази сума от 5 милиона и половина, 
която тя залага в следващата точка. Следователно тя отново ще трябва да търси средства. 
Трета страна. Населението е ощетено, защото трябва да бъде притиснато и наново трябва 
да му бъде увеличена таксата битови отпадъци. Единственият печеливш за цялата 
ситуация е фирмата. Не случайно от началото на този последен мандат на Общината, на 
Общинска администрация, ние предлагахме създаването на общинско дружество. Не 
случайно. Защото аз не знам нито една фирма в света, която се занимава с боклуци, грубо 

казано, която да е на загуба. Напротив. Тези фирми генерират големи печалби. Докато 

ние ако имаме едно общинско дружество, ние ще гоним поне покриване на някакви 

разходи и постепенно някаква минимална печалба. Тук няма да търсим печалбата. В 

случая всички ние работим за да печели една фирма, която ни събира боклуците, при 

това върши услуга, която е некачествена. Градът ни е мръсен. Не изключвам разбира се 
една друга страна на цялото уравнение – гражданите, към които моят апел е да пазят по-

чист града си. Защото и това го има. Но ние сега приемаме едни нови такси, увеличаваме 
наново такса битови отпадъци и пресираме населението, да може на фирмата съответно 

да й излезнат сметките. Аз категорично съм против този начин на управление на 
отпадъците. 
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НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Само че, г-жо Бояджиева, ние сме имали общинско дружество 

до 2006-та. 
ВИОЛЕТА БОЯДЖИЕВА: Да, и беше добре. Беше чист града. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Защо тогава го закриха?  

ВИОЛЕТА БОЯДЖИЕВА: Грешка е, г-н Мелемов, абсолютна грешка. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Да, ама сега говорихме преди малко за заеми. Всички знаем, че 
за да направим ново общинско, трябваше да вземем пак наново заем. Ние не сме вземали 

нови лихвени заеми за 10 години. И смятам, че не може да си позволим наистина да 
вземаме лихвени заезми. Това е истината 
ВИОЛЕТА БОЯДЖИЕВА: Не винаги е необходимо, извинявам се, че влизам в диалог, 
но не винаги е необходимо да се вземе заем. Първоначално вие за първата година можеше 
да си направите едно дружество, да вземе някаква техника под наем, на втората, третата 
година постепенно да се вземе заезм. Предполагам, че всеки щеше да прояви разбиране. 
Един дългосрочен заем, който носи ефект. След няколко години вие ще имате едно 

дружество читаво, здраво, което ще ви реши проблема с отпадъците. През това време 
никой нищо не направи. Това е истината. Защото е по-лесно така. Даваш го, аутсорсваш 

го и приключваш проблема. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Има и друга истина, че не е само техниката. То трябва и сгради, 

трябват и терени, трябват и хора. Не е само техниката. 
ВИОЛЕТА БОЯДЖИЕВА: Има достатъчно общински терени. Достатъчно хора без 
работа, които биха работили нормално. Знаете, преди 1980-та имаше такива дружсетва 
общински и работеха чудесно. И градът беше чист. В цялата страна се говореше колко 

чист град е Смолян. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Благодаря ви, г-жо Бояджиева! Г-н Аршински, реплика. Г-жо 

Гаджева, вие реплика или изказване искате? 

ЕКАТЕРИНА ГАДЖЕВА: Изказване. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Добре. Нека най-напред да приключим с репликите.  
САЛИХ АРШИНСКИ: Реплика, благодаря! Права е г-жа Бояджиева. Когато имахме 
сесия за създаване на общинско дружество, ако си спомняте, мнозинството не прие тази 

точка. Не е вярно, че трябваха големи разходи. Имахме бази, топлоцентрала, ПУДООС 

отпускаше средства. Друг е въпрост, че ние закъсняхме със срока. Абсолютно е права г-
жа Бояджиева, че може би ефектът нямаше да бъде видян на първата година, но в 

момента такова изтичане на средства към „Титан“ и производните й фирми нямаше да 
има. По груба оценка годишно гражданите на Смолян плащат на „Титан“ над 1 милион 

и половина грешни пари. Отваряйки скобата, това, което върши „Титан“ е абсолютно 

некачествено, абсолютно некачествено. И не заслужават тези средства, които получават. 
Това беше реплика. След малко ще имам предложения за изменения по докладната. 
Благодаря! 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Само да добавя. Извинявам се. Много внимателно хората в 
Общината подготвяха план-сметката. Възможно ние сме в най-ниския сегмент. Тука 
няма да коментирам фирмата, не искам да я защитавам, защото сте прави. Има много 

забележки към тяхната работа. Но искам да кажа там, където има общински фирми, не е 
по-малко промила. Така че твърдя, че ние Община Смолян сме в ниския сегмент като 

промили.  

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Г-н Иванов и г-н Журналов реплики. 

СТОЯН ИВАНОВ: Реплика на г-жа Бояджиева. Значи „БСП за България“ докара тази 

фирма през 2006-2007-ма година. Не мога да си спомня точно. 15-годишен договор, 

заробващ и така нататък. Когато тръгнахме процедури за общинско предприятие, оказа 
се, че мнозинството не гласува, не подкрепи вземане на заем и г-н кмета се принуди да 
обяви обществена поръчка. Естествено, че конкуренция друга нямаше и фирмата отново 
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спечели. Както и да е. На приливи и отливи, понякога  е чисто, понякога е мръсно и т. н., 

аз не мога да се съглася, че не си върши работата както трябва. Другото, което искам да 
кажа е, че всяка година приемаме план-сметки винаги със завишени размери. Години 

наред, може би 6-7 години не приемахме никаква план-сметка, никаква промяна не 
доведе това. Това е една прогноза за извършени разходи. Те никога не се покриват. 
Обикновено се движим под 4 милиона. Тази година, както каза г-жа Бояджиева, сме 
малко над 4 милиона събрани. Най-вероятно и догодина пак толкова. В тези размери ще 
се поберем, независимо, че ще приемем или няма да приемем 5 500 000 лв. Това искам 

да кажа, че план-сметката не е толкова страшна. Не е толкова страшна. Важното е 
разумно да преценим дали тези между 0,5 и 0,9 промили трябва да бъдат приети за 
Община Смолян, Пампорово, Райковски ливади и града. Не е толкова страшно. Това е, 
което искам да кажа. 
ВИОЛЕТА БОЯДЖИЕВА: Една реплика. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Дуплика. 
ВИОЛЕТА БОЯДЖИЕВА: Не става въпрос за план-сметката дали ще е по-висока или 

по-ниска. Въпросът е принципен. Как ще вървим от тук нататък? Ние не можем да 
продължаваме, защото след две или след три години ние ще бъдем в невъзможност да 
плащаме изобщо. Така, както продължават нещата. Насреща няма субект, който да 
издържи това повишаване на цените. Това го разберете. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Г-н Журналов, имате право на третата реплика към г-жа 
Бояджиева. 
МИЛЕН ЖУРНАЛОВ: Благодаря, г-жо Аръчкова. Към г-жа Бояджиева. Мисля, че тя 
тръгна в много правилна посока на разсъждения. Очевидно е, че повишаването на такса 
битови отпадъци е свързано с план-сметката. Още когато го споменах и от там насетне 
всички си говорихме за план-сметката. Това е едно признание от всички, че то е свързано. 

Колеги, още миналата година, когато бяха изтекли договорите с „Титан“, ние 
предизвикахме сесия с г-н Аршински и колегите и искахме да направим общинска 
фирма, която да се грижи за сметопочистването, дори за снегопочистването, което е под 

всякаква критика в момента. Дори и за обществения път, който също е под всякаква 
критика. Не е вярно, че няма пари. Имаме отчисления, които са в размер на 1 милион 

всяка година. Могат да се вземат заеми и да се направи общинска фирма, но Общината 
нямаше доброто желание това да се случи. И сега ние си плащаме на „Титан“ за това. 
Благодаря! 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Благодаря ви, г-н Журналов! Г-н Френкев, вие изказване или 

реплика? 

ИВАН ФРЕНКЕВ: Реплика. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Защото три реплики вече, четвърта има на г-жа Бояджиева. 
Съгласно нашият правилник на едно изказване може да има от три до четири реплики 

максимум. 

ИВАН ФРЕНКЕВ: Тогава ще направя изказване. 
ФИЛИП ТОПОВ: Ако позволите, дуплика. 
ИВАН ФРЕНКЕВ: Ще изчакам г-н Топов, тогава. 
ЕКАТЕРИНА ГАДЖЕВА: Аз също вдигам ръка за изказване. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Ясно ми е, г-жо Гаджева! Вие сте преди г-н Френкев за изказване. 
Г-н Топов, вие дуплика на какво? 

ФИЛИП ТОПОВ: Дуплика на изказването или по-скоро на Иванов и на Журналов. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Вие дуплика не можете да правите. Вие дуплика може да правите 
на ваше изказване на репликата дуплика. 
ФИЛИП ТОПОВ: Как на мое изказване ще си правя дуплика? 
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ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Не, когато са ви направили на ваше изказване реплика, вие 
правите дуплика на репликата. 
ФИЛИП ТОПОВ: Дайте ми правото да кажа две приказки. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Добре, давам ви правото да кажете две приказки, но до момента 
имате три реплики и две изказвания. 
ФИЛИП ТОПОВ: Оставете, оставете. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Да, няма нищо. Изкажете се. 
ФИЛИП ТОПОВ: Две приказки, да внесем малко яснота. Преди малко се чуха едни да 
не кажа неверни, по-скоро необосновани твърдения. Договорът с обслужващата фирма 
беше прекратен предсрочно по нейно желание с мотив, че не може да се справи. 

Разбирате ли за какво иде реч? След това започнахме да преливаме от пусто в празно, че 
ще правим общинско предприятие и с такъв мотив нещата започнаха, както казва 
колегата, мисля че беше Журналов или Аршински, да тупкаме топката. Минаха няколко 

месеца и понеже това намерение остана само като добро намерение за общинското 

предприятие, отново с фирмата, която е пожелала да прекрати договора, пореди 

невъзможност… 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Г-н Топов, вече преминавате в изказване. Това не е… 

ФИЛИП ТОПОВ: Сключваме отново договор със същата фирма. Извинявайте, обаче 
тука се правят опити да се обоснове неоснователно вдигане на таксите и цените на 
услугите. Нека да се опитаме, дето се вика всеки общински съветник има глава на 
раменете, да чете, да види и да реши.  

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Те зациклиха за смет. Има и други приложения. Като дойде 
план-сметката, тогава. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Много ви моля да прекратим, защото това вече е изказване. Г-жо 

Гаджева, имате думата за изказване. 
ЕКАТЕРИНА ГАДЖЕВА: Благодаря! Здравейте колеги! Първо искам да уточня нещо. 

По време на комисиите разглеждахме един вариант на наредбата. В последствие на база 
обществения достъп научаваме за предложение за завишаване с 15 % по отделни раздели. 

Кое налага това? Ако имаше предложение за намаляване с 15 %, това щяхме ли да го 

разглеждаме? От къде дойдоха тези 15 % за навсякъде? И другото, което искам по 

същество за такса битови отпадъци. Считам, че е завишена и бихме могли да подобрим 

услугата на база разделно събиране. Към момента ние просто само и единствено 

завишаваме за сметосъбирането, сметоизвозване и сепариране. Ако правим едно добро 

разделно събиране, за което сме разстановали контейнери, тези количества би трябвало 

да паднат. Също така изчислявайки я на база площ, се оказва, че по-големите сгради, 

включително такива не на физически лица и административни училища, вървят с една 
много висока такса смет. Там разликата от 15 % не е две кутии цигари, а в хиляди левове. 
Така че мисля, а в голяма част от тях административните сгради, ако щете и магазини, 

понякога битовите отпадъци и хартията се предават на фирми. Тоест това не намира 
реалното отражение, когато се изчислява таксата. И според мен съвсем различен би 

трябвало да бъде подхода и да се насърчава минималното образуване на отпадъци и 

тяхното депониране, ако щете и сепариране, което е на депото. Не да се върви в посока 
на ново вдигане, ново транспортиране, включително и това, което г-жа Бояджиева каза е 
много важно. Много нерегламентирани замърсявания, които в последствие вдигат много 

цената за почистване на нерегламентирани сметища. Една част сами си я правим, другата 
част търговските обекти като не предават на специализирани фирми или не го отчитат, 
плащат голямата стойност, а от трета страна ние като съветници не сме дали възможност 
това, че събираме разделно и че предаваме на фирми, да се намали за тази сметка данъка, 
който плащаме. Нали всяка една обществена сграда с по-голяма площ ще ме разбере 
много хубаво за какво говоря. Така че в този ред на мисли аз предлагам да не се увеличава 
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нито за битовите потребители, нито за юридическите лица, защото става много тежко. 

На Пампорово какви са обектите? Хотели. Какво имат те? Те имат основно опаковки. 

Ако те изпълняват задълженията си за разделно събиране, от Пампорово отпадъкът би 

трябвало да е доста по-нисък. Така че според мен усилията трябва да бъдат към 

изпълняване на ангжиментите, които идват от този Закон за управление на отпадъците, 
а не за завишаване, завишаване, завишаване до като вече стане невъзможно да се 
потребява. Така че моето предложение е да се запази размера, да се повиши контрола и 

да се изпълняват функциите по закон. Въпросът ми е за тези 15 % от къде се появиха и 

задължителни ли са? Защо трябва да са задължителни, като на комисии вече всички сме 
гледали една наредба с по-малки проценти? Благодаря! 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Благодаря, г-жо Гаджева! Г-н Аршниски, вие реплика ли? Г-н 

Френкев, вие реплика ли? 

ИВАН ФРЕНКЕВ: Чакам да се изкажа. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Г-н Аршински преди вас има думата за реплика. 
САЛИХ АРШИНСКИ: Аз съм за изказване. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: А, за изказване. Значи г-жа Бояджиева и г-н Топов са за реплики. 

Г-жо Бояджиева, имате думата за реплика. 
ВИОЛЕТА БОЯДЖИЕВА: Аз съм за реплика по отношение на изказването на г-жа 
Гаджева. Поздравления! Да, абсолютно сте права. Ние трябва да говорим за по-модерен 

начин за събирането на всички отпадъци и управление на отпадъците. А ние циклим в 
неща от 30 години по един и същи начин, вдигаме цените, смятайки, че ще решим 

проблема. Разковничето е действително в другия модерен  начин на разделно събиране 
на отпадъците. Абсолютно права сте за това. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Благодаря, г-жо Бояджиева! Г-н Топов, реплика. 
ФИЛИП ТОПОВ: Значи аз наистина искам също да изкажа благодарност към г-жа 
Гаджева, която много уважавам. Още веднъж тя като най-добре разбиращ материята за 
събиране на отпадъци, Законът за управление на отпадъците, ние също имаме такава 
програма за управление на отпадъците и в подкрепа на нейното изказване, наистина в  
момента на нас ни се дава нещо в насипно състояние, което не е било обект на обсъждане 
при публичните консултации, включая и на комисиите. Разбират се едни разпопосочни 

цифри, дадени там, днес предложения и така, така, така наистина се убеждавам за 
последен път, че трябва да гласувам „против“ тази нескопосана наредба. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: И аз за първи път ще подкрепя г-н Топов, който подкрепя г-жа 
Гаджева. И аз съм на това мнение. Трябва да наблегнем на разделното събиране на 
отпадъците. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Г-н Журналов, реплика. 
МИЛЕН ЖУРНАЛОВ: Реплика на г-жа Гаджева. Искам да я поздравя за това изказване. 
Точно така, разделното събиране и разбира се, общинска фирма ще реши не само 

проблемите със сметта, но ще реши и със снегопочистването и поддържането на 
общинската пътна мрежа и така нататък благодаря! 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА:  Благодаря, г-н Журналов! Давам думата на г-н Френкев за 
изказване. 
ИВАН ФРЕНКЕВ: Благодаря, г-жо Аръчкова! Първо искам да припомня няколко неща. 
Първо в мотивите по следващата точка ще видите, че договорите са години последващи 

2010-та. Реално те са сключени по време на вашето управление Така че обвиненията на 
г-н Иванов пак казвам, са безпочвени. Също така искам да кажа, отново да повторя, ние 
заявихме нашето желание да създадем една общинска фирма за сметопочистване, 
снегоизвозване, комунални услуги и така натаък. Общината привидно даде такава заявка, 
но ако си спомняте, не представи план-сметка. Не представи бизнес-план, не представи 

абсолютно нищо. Просто едни подхвърляния там да се търсят заеми, да се търсят 
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средства. Ние не знаем до последно колко средства ще са необходими. И затова в 

момента нямаме такова дружество. Защото закъсняхме със сроковете, не знаехме колко 

ще струва, нямаше никаква идея и съответно желание да бъде изпълнено. Сега по 

същество. Уважаеми колеги, в момента, както знаете, икономическата ситуация е 
изключително тежка в държавата. Още по-тежка е в Общината. Каквито и да са такави 

разходи, ще натоварят както физическите, така и юридическите лица, до степен, до която 

няма да има от кого да се събират тези данъци. Просто няма да има от кой. Имаше една 
поговорка „Тъкмо научихме магарето да не яде, то взе че умря“. Ей това ще се постигне. 
Защото цената на тока е вече три пъти по-скъпа от колкото беше миналата година. 
Бизнесът и хората ще се изнесат от тука и ще търсят препитание някъде другаде. И в този 

ред на мисли, да ви кажа, че читалищата разполагат с един фиксиран бюджет, но техните 
сметки за ток вече не са фиксирани. И съответно разходите им за ток са увеличени 

трикратно. На предишни обсъждания поставих този въпрос и отново искам да го поставя. 
Читалищата да не плащат такса смет. Да бъдат изключени, защото ще се окаже така, че 
ние не можем да развиваме абсолютно никаква читалищна и културна дейност в 

общината, защото не може да си го позволим повече. Защото парите, които получаваме 
за развитие на читалищната дейност, стигат за разплащане на такси битови отпадъци и 

сметикет за ток. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Съгласен съм. Даже искам и детските градини, училищата и 

болницата също да не плащат такса смет. 
ИВАН ФРЕНКЕВ: Аз бих подкрепил едно такова предложение. Така. Продължавам. 

Населението намалява. Такса битови отпадъци се увеличава. Не може да бъде 
подкрепено. Аз смятам, че е изключено изобщо да се увеличава. Миналата година 
гласувахме едни вече завишени параметри на наредбата и на план-сметката. Не можете 
да продължавате по този начин. Трябва да има от кой да събирате данъците и таксите. 
Разбирате ли? 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Много смешно. 

ИВАН ФРЕНКЕВ: Няма да има от кого. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Много смешно! 

ИВАН ФРЕНКЕВ: По отноше разделното събиране. Моля да на предоставите справка 
също, разделното събиране от както вече го има, какво  количество отпадъци е събрано. 

Изобщо това разделно събиране работи ли, не работи ли? Ако не работи, дайте да видим 

предложение да го подобрим. Има съдове, които се обслужват от време на време в града. 
Тъкмо научихме хората вече да събират така разделно и… 

ВИОЛЕТА БОЯДЖИЕВА: Не сме ги научили, там е проблемът. 
ИВАН ФРЕНКЕВ: Не сме ги научили, но имаше един такъв момент, моите наблюдения 
са, поне тук в Райково, че хората си ги събираха. Друг е въпросът, че никой не събираше 
отпадъците от тези съдове. Услугата, която представяме, която предлагаме на 
гражданите на общината е меко казано скандална. Защото нито графикът, който е 
представен и колко беше качен на сайта на Община Смолян се спазва от фирмата, която 

изпълнява услугата, нито съдовете са подменени както трябва – абсолютно всички 

съдове да бъдат подменени. Аз също така не съм убеден, че както беше посочено в 
договорите, че трябва да имат GPS, с който да се контролира изпълнението на графика, 
изобщо тези машини имат такива GPS-и.  

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Благодаря ви, г-н Френкев! 
ИВАН ФРЕНКЕВ: Само да довърша. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Извинявайте, помислих, че приключихте. 
ИВАН ФРЕНКЕВ: Извинявам се! Разделното събиране е ключа. Това е единственият 
начин. Ние вече имаме програма за справяне с проблема, но тук идва вече и следващият 
въпрос за битовите отпадъци, които в следващата точка ще се види. Отгоре кантарът се 
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контролира от същата фирма. Ние знаем ли, че това са истинските отпадъци, които 

плащаме? Ние вече на няколко обсъждания сме подвигали този въпрос. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Благодаря, г-н Френкев! 

МАРИАНА ЦЕКОВА: Онлайн е свързан с РИОСВ. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Има думата г-жа Цекова, само нещо доуточняващо. 

МАРИАНА ЦЕКОВА: Искам да ви кажа, че и камерите, мисля, че и г-жа Гаджева ще ви 

каже, че кантарът е свързан с РИОСВ, защото те също от там виждат данните. Разделното 

събиране на минава през сепариращата инсталация, защото той трябва да е разделно. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Това е логиката. 
МАРИАНА ЦЕКОВА: Това е логиката, за да не плащаме за сепариране. Другото, което 

искам да ви кажа е следното. Контейнерите за разделното събиране, сега особено когато 

е зимния период, всички си изхвърлят пепелта в контейнерите за разделното събиране. 
Вече имаме няколко пожара. Другото, което е, едногабаритните отпадъци нямат работа 
на контейнерите. Това не е битов отпадък. Не знам по какъв начин и по какъв ред, 

строителният отпадък също се поставя в контейнерите. Виждате на няколкоместа вече в 
града имаме такива контейнери за събиране на строителен отпадък. Моля всички 

граждани да бъдат така добри и едрогабаритните отпадъци – мебелите от къщите, 
килимите, чергите, дюшеци, да не ви кажа какво чудо е! И гумите най-вече! Това е опасен 

отпадък и нямат място на контейнерите. Битовият отпадък всеки знае какви са му 

параметрите.  
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Благодаря, г-жо Цекова! Г-н Френкев, реплика ли? 

ИВАН ФРЕНКЕВ: Да, само за използвам възможността за една реплика. По темата с 
договорите. Договорът с почистващата фирма, до колкото си спомням, в него не са 
заложени фиксирани цени, като не е заложена индикация за инфлацията. Така че 
всъщност всичко това тука, което в момента приказваме за повишаване на работна 
заплата, инфлация и така нататък, това нещо го няма. До колкото си спомням, това нещо 

изобщо не може да бъде повод в момента да вдигаме допълнително таксата. 
МАРИАНА ЦЕКОВА: Само че договорът за сметосъбиране е един, а договорът за 
сепариране и за поддръжката на депото е съвсем различен. 

ИВАН ФРЕНКЕВ: Така е. 
МАРИАНА ЦЕКОВА: Там са другите членове и алинеи. И знаете, че всяка година се 
опитваме, договаряме с фирмата минималната работна заплата. Всяка година гледаме 
как да я предоговорим. 

ИВАН ФРЕНКЕВ: Колко човека работят горе на депото? 

МАРИАНА ЦЕКОВА: Аз в момента… 

ИВАН ФРЕНКЕВ: Влизам в такъв режим. Колко човека работят там? 100, 200, 300, 500? 

МАРИАНА ЦЕКОВА: Не мога да ви кажа. 
ИВАН ФРЕНКЕВ: Защото план-сметка да се вдигне с милион и нещо като мотивация, че 
отголе работят няколко човека, на които им се вдига минималната работна заплата не е 
сериозно. 

МАРИАНА ЦЕКОВА: Вижте, дейността не е само… 

ИВАН ФРЕНКЕВ: Ама те са по други договори, нали така? 

МАРИАНА ЦЕКОВА: Естествено. Но там е и сепарирането и депонирането. 

Депонирането скача всяка година. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Благодаря ви, г-н Френкев! 
ИВАН ФРЕНКЕВ: Населението намалява, а вие увеличавате, битовите отпадъци се 
увеличават. Как така? 

МАРИАНА ЦЕКОВА: Ние не ги увеличаваме, г-н Френкев. Увеличават ги всички наши 

съграждани. Туристите. Искате ли да ви кажа… 
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ИВАН ФРЕНКЕВ: В устите главите на хората са малко, изведнъж отпадъкът, който 

излиза е повече. 
МАРИАНА ЦЕКОВА: Г-н Френкев, в ковид ситуацията изчистиха всичките изби. Какво 

ли нямаше покрай контейнерите. В селата е най-страшно, мога да ви кажа. В селата е 
най-страшно, пак повтарям! Особено в туристическите села, тази година се наложи, 

изобщо фирмата не е спазвала графици. Мога да ви кажа колко обаждания има от 
кметовете. Г-жа Гаджева ще ви каже колко нерегламентирани сметища сме почистили. 

Деретата не са място за сметище. 
ИВАН ФРЕНКЕВ: Съгласен съм, но вие сами признавате, че не спазват графика. 
ФИЛИП ТОПОВ: Г-жо Аръчкова, с цялото ми уважение, въведете ред в залата. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Току що това помолих г-н Френкев и г-жа Цекова да не влизат в 
диалог. Г-н Аршински, имате думата за изказване. 
СТОЯН ИВАНОВ: Имам реплика. Реплика на г-н Френкев. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Г-н Начев имаше и той вдигната ръка. За реплика или за 
изказване? 

КОСТА НАЧЕВ: Искам да предложа нещо. 

СТОЯН ИВАНОВ: Реплика към г-н Френкев. 
КОСТА НАЧЕВ: Това, което слушаме, няма да има край, г-жо Аръчкова! Предлагам ви, 

нека се сформират групи, всеки, който има адекватно предложение да бъде направено. 

Нека да говорят професионално и по същество. Тука се разказват истории, истории, 

истории, които няма да спрат. Така че нека, г-н Аршински имаше навремето едно 

предложение, че той ще осигури нова техника почистваща и така нататък, това беше 
преди две години. На което много се зарадвахме тогава, но нищо такова не се случи. 

Както и фирмата, която трябваше да бъде направена. Аз предлагам да се спре цялото това 
нещо и да се гласува точка по точка, защото губим времето на много хора. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Съгласна съм с вас, г-н Начен. Но има заявено изказване от г-н 

Аршински. 

КОСТА НАЧЕВ: Да, нека го направи, но всички се упражняват в риториката. Сега, не 
знам какво е това. 
САЛИХ АРШИНСКИ: Благодаря! 
СТОЯН ИВАНОВ: Реплика на г-н Френкев искам да направя аз. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Г-н Иванов, имате думата за реплика. 
СТОЯН ИВАНОВ: Значи г-н Френкев каза всяка година се увеличава. То от 2011 година 
не са увеличавани промилите. 3,9 е било миналата година, сега се предлага 4,4, примерно 

за Смолян физически лица. 3,9 е била. Това е една от най-ниските за страната. Вие 
виждате тази година отчисленията по чл. 64 са 95 лева на тон. 10 000 тона по 95 лева са 
950 000 лв. Ние миналата година сме платили 684 000 лв. Значи около 300 хиляди лева е 
разликата. Вие се чудите какво става! Ами става! Става. Това е заложено. Ето ги, 300 

хиляди лева от въздуха, ако не се подпише някакво споразумение и както миналата 
година се намали отчислението. Ако не се подпише споразумение, ние сме принудени 1 

милион лева на предприятието за управлене на отпадъците. Ето защо трябва да се търси 

формула. Ако не се плати чрез промилите, ще се плати от местните дейности. Всички го 

знаем това нещо. Ще се плати от другаде – от превозни средства, от данък сгради, от 
придобививане и така нататък. Това исках да кажа аз, че всичко е вързано. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Благодаря ви, г-н Иванов! 
СТОЯН ИВАНОВ: И аз благодаря! 
РАБИЕ КЬОСЕВА: Имам процедура. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Г-н Аршински има изказване преди процедурата. Иначе 
процедура имаше и г-н Начев. Но той има заявено изказване предди това. 
САЛИХ АРШИНСКИ: Заявено изказване. Благодаря! 
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ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Имате думата за изказване. 
САЛИХ АРШИНСКИ: Започвам от там. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Само ще ви помоля по-синтезирано да бъде. Съжалявам! 

САЛИХ АРШИНСКИ: Започвам синтезирано. По параграф 1 на докладната записка, 
предлагам да не се променят промилите за физически и юридически лица. За всичките 
дейности да се запазят тези, които са от миналата година. да се запазят същите промили. 

За ползването на контейнер тип „бобър“ годишната такса да бъде 2 000 лева. Това ми е 
предложението по параграф 1. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Г-н Аршински, когато тръгнем да бистрим едно по едно 

предложенията, тогава вече ще ги сформираме тези предложения. 
САЛИХ АРШИНСКИ: Добре, да продължа. Щом по такъв начин ще процедираме. Г-н 

Начев беше много прав. Предложение по предложение. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Подлагам предложението на гласуване да прекратят 
разискванията. 
САЛИХ АРШИНСКИ: Понеже съм в изказване. И след като предложенията ще ги даваме 
в движение, нямам нищо против. Г-н Начев беше много коректен, имаше предложение. 
Мнозинството не прие създаването на такова общинско предприятие. Иначе да, имаше 
готовност от наши побратимени общини, имаше готовност от такса отчисления, 
ПУДООС и така насетне да представим идея как да бъде създадено такова общинско 

предприятие. Но мнозинството не прие създаването на такова общинско предприятие 
или дружество. Отварям една скоба, на вниманието на Прокуратурата, защото част от 
управляващото мнозинство си бяха поискали среща с „Титан“, за да пият каже. Ако 

Прокуратурата има интерес, мога да разкажа повече. 
ФИЛИП ТОПОВ: Г-жо Аръчкова, по процедура може ли? 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: По процедура, г-н Топов, има г-н Начев за прекратяване на 
разискванията. Процедура има Рабие Кьосева, която не я чухме точно каква е. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: В крайна сметка подлагам на гласуване предложението… 

РАБИЕ КЬОСЕВА: Процедурата е следната: Процедурата е действително да прекратим 

дебатите, защото ние станахме като в кафене – да си говорим някакви неща. Нека 
прекратим разискванията. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Прекратяваме разискванията и започваме да бистрим 

предложенията. 
РАБИЕ КЬОСЕВА: Нека да минем по същество. 

ФИЛИП ТОПОВ: Г-жо Аръчкова, процедурата ми като контра предложение на г-н Начев 
и ще ви кажа защо, ако ми дадете 30 секунди. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: За ще подложа на г-н Начев предложението за гласуване и тогава 
ще се види. 

ФИЛИП ТОПОВ: После моята процедура е безсмислена, да ви кажа. Просто чуйте я, пък 

какво ще решите вече е въпрос. Ако започнем да гласуваме точка по точка, неща и 

предложения, които не са влезнали в публичните консултаци, не са влезнали в комисии 

и ги приемем и най-накрая след 3 часа или след 5 часа вкарване, изкарване и така нататък 

на предложения, Общинският съвет ако не гласува цялата наредба, всичките напъни до 

момента ще бъдат безсмислени. Затова според мен дето се казва трябва да се придържаме 
към материала, който е обсъждан в публичните консултации, това, което е разисквано от 
консултациите и да се гласува наредбата така, както ни е предложена. Защото рискуваме 
наистина да обременим целия текст, всеки от нас да предлага по нещо и най-накрая да 
не я приемем тази наредба. Губене на време е това. Дано да се съгласите с моята прогноза 
какво ще се случи след два часа. Благодаря! 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Колеги подлагам на гласуване предложението на г-н Начев за 
прекратяване на разискванията. „Против“? „Въздържали се“? 
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ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 26, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. /2 не гласуват/ 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: 26 „за“, без „против“ и „въздържали се“ и 2 не гласували,  

прекратихме разискванията. Колеги, имаме предложение да бъде гласувано раздел по 

раздел. Който е за гласуване раздел по раздел, моля да гласува. „Против“? „Въздържали 

се“? 

ГЛАСУВАХА: „За“ – 20, „ПРОТИВ“ – 2, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 4. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: 4 „въздържали се“, 2 „против“ и 20 „за“, разглеждаме наредбата 
раздел по раздел. И след това ще гласуваме цялата наредба с така предложените 
изменения. Минаваме към раздел I за такса битови отпадъци. Това, което е предложено 

от Общинска администрация и това, което предложено и към новото протоколно 

решение от обществените консултации и както каза г-жа Цекова, последната точка за 
увеличение на всички такси, за такса битови отпадъци не се прилага. Г-н Денис Костов. 
ДЕНИСЛАВ КОСТОВ: Съжалявам, г-жо Аръчкова! Забравена е ръката. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Г-н Аршински! 

САЛИХ АРШИНСКИ: Благодаря! Приложение 1. Конкретното ми предложение е да не 
се вдигат промилите по това приложение, да бъдат запазени миналогодишните, а за 
ползване на контейнер тип „бобър“ годишната такса да бъде от 2 000 лева. Благодаря! 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Г-н Иван Френкев. 
ИВАН ФРЕНКЕВ: Благодаря! Моето предложение е читалищата на територията на 
община Смолян да не плащат такса битови отпадъци. Да бъдат изключени. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: В крайна сметка, г-н Френкев, това предложение вашето като 

общински съветник, тука имаше предложение от г-н Мелемов за обществен сектор като 

училища, като детски градини… 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Исках да кажа, че има по-важни обществени институции. И 

другото. Все пак ми се струва, че влизате в конфликт на интереси. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Други предложения има ли? 

КОСТА НАЧЕВ: Няма. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Колеги, не виждам други предложения. Който е съгласен с 
направеното предложение на г-н Френкев, моля да гласува. 
САЛИХ АРШИНСКИ: Бихте ли го повторили? 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Г-н Френкев има предложение да бъдат ос вободени от такса 
битови отпадъци читалища, с допълнението от г-н Мелемов за училища и детски 

градини. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Не, не. Аз си го оттеглям. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Значи само за читалищата. „Против“? „Въздържали се“? 

ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 4, „ПРОТИВ“ – 1, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 11. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: „За“ 4, „въздържали се“ 11, 1 „против“. Имаме много, които не 
гласуват. 
ФИЛИП ТОПОВ: Тяхно право. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Тяхно е правото. Значи не се приема предложението на г-н 

Френкев. Преминаваме към гласуване предложението на г-н Салих Аршински. Да се 
запази старото Приложение № 1 на раздел I, раздел II, раздел III, раздел V, като раздел V 

бъде променена сумата от 4 900, 4 500 е по старата наредба, бъде намалено на 2 500 лв. 
САЛИХ АРШИНСКИ: В режим на гласуване. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Да, в режим на гласуване сме. Който е „за“, моля да гласува. 
„ЗА“ – 13, „ПРОТИВ“ – 6, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 5. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: С 13 „за“, 6 „против“ и 5 „въздържали се“, нямаме становище. 
Имаме становище. Значи приема се предложението на г-н Салих Аршински. 

САЛИХ АРШИНСКИ: Юристите да кажат дали не трябва да са 15 гласа. 
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ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Сега ще гласуваме цялото приложение, г-н Иванов. Тука 
юристите нека да се намесят. Г-н Топов? 

ФИЛИП ТОПОВ: Значи две приказки. Когато имаме разпореждане с материални 

средства и активи, необходими са 15 гласа. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Добре, г-н Топов. Благодаря ви! Значи не се приема. 
Преминаваме към гласуване на цялото приложение. 
САЛИХ АРШИНСКИ: Искам прегласуване. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Прегласуване от г-н Салих Аршински. Г-н Денис Костов, вие? 

Благодаря! Който е „за“ предложението на г-н Салих Аршински, моля да гласува. 
„Против“? „Въздържали се? 

„ЗА“ – 14, „ПРОТИВ“ – 3, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 7. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: 14 „за“, 3 „против“ и 7 „въздържали се“ и останалите не гласуват. 
Нямаме 15 гласа, не се приема решението. 

САЛИХ АРШИНСКИ: Благодаря! Г-жо Аръчкова, само ще помоля за протокола, 
поименно да бъдат изброени съветниците, които са подкрепили вдигането на промилите 
за такса отпадъци, сметопочистване и така насетне. Да бъдат изброени поименно, защото 

вие ги виждате. Благодаря! 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Благодаря! Г-н Иванов? 

СТОЯН ИВАНОВ: Г-жо Аръчкова, отрицателен вот на предложението на г-н Аршински. 

Предложението може да се сметне за разумно, ако не беше драстичното намаление на 
бобърите. То това е от преди много, много години. Значи несъвместимо е с 
потребностите и услугата, която се извършва. Това е едно драстично сваляне и може би 

затова не получи и подкрепа. Това е моето обяснение. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Благодаря, г-н Иванов! Г-н Аршински. 

САЛИХ АРШИНСКИ: Г-жо Аръчкова, процедура. Ще ви помоля да спазвате 
Правилника. Право на отрицателен вот има този общински съветник, който в хода на 
дискусията не се е изказал по точката. Благодаря! 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Благодаря, г-н Аршински! Колеги, преминаваме към гласуване 
на Приложение № 1, раздел I, раздел II, раздел III, IV и V. Цялото Приложение № 1. 

Поименно гласуване. 
 

Поименно гласуване на Приложение № 1 от Наредба № 2: 

 

1. Ангел Безергянов      – „въздържал се“ 

2. Божидар Шуманов      – „въздържал се“ 

3. Валентин Кюлхански     – „въздържал се“ 

4. Венера Аръчкова      – „въздържала се“ 

5. Вижданка Младенова     – „против“ 

6. Виолета Бояджиева      – „въздържала се“ 

7. Денислав Костов      – „за“ 

8. Димитър Ангелов      – „въздържал се“ 

9. Димитър Кръстанов     – „въздържал се“ 

10. Екатерина Гаджева      – „въздържала се“ 

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

13. Илия Томов       – „въздържал се“ 

14. Коста Начев       – „въздържал се“ 

15. Мария Семерджиева     – „въздържала се“ 

16. Милен Журналов      – „против“ 

17. Минчо Симов     – „против“ 
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18. Петър Мирчев      – „въздържал се“ 

19. Петър Янев       – „въздържал се“ 

20. Рабие Кьосева      – „въздържала се“ 

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

23. Сийка Йочева      – „против“ 

24. Софка Иванова      – „въздържала се“ 

25. Стефан Бадев      – „против“ 

26. Стоян Иванов      – „за“ 

27. Тихомир Ризов      – „въздържал се“ 

28. Тодор Митов      – „за” 

29. Филип Топов      – „против“ 

 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: 3 „за“, 9 „против“ и 16 „въздържали се“. Не се приема 
приложението. 

САЛИХ АРШИНСКИ: Благодаря, колеги, че въпреки всичко, не приехме приложението. 

Въпреки, че отхвърлихте предишно предложение. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Преминаваме към Приложение № 2. Такса за ползване на пазари, 

тържища, панаири, тротоари, площади, улични платна, терени и друго предназначение. 
Тук съгласно предложението е 15 % увеличение на всички такси. Това, което ни е 
предложено от Общинска администрация. Имате думата за изказвания. Едновременно 

много. Г-н Аршински. 

САЛИХ АРШИНСКИ: Благодаря! С оглед на това, че това приложение не беше дадено 

на съветниците преди комисии, не е било обсъждано на комисии, не е било повод и за 
обществено обсъждане, абсолютно са прави юристите, че всякаква форма на гледане и 

гласуване на такова 15 %-тно увеличение би било незаконно. Ето защо нашата група ще 
гласува „против“. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Благодаря, г-н Аршински! Други изказвания? 

МАРИАНА ЦЕКОВА: Било е на обществени консултации. 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Г-жо Аръчкова, не е коректно да го гласуваме. Просто от тази 

гледна точка е извън правилата. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Ангел Безергянов. 
АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Г-жо Аръчкова, здравейте колеги! Искам само да кажа, да се 
разграничат общо взето колегите, може би от това предложение, което е направено от 
гражданина, гражданина или гражданката, без значение кой го е направил, и 

предложението на кмета, защото те са различни неща. В последната докладна, която ни 

изпратихте вчера, след проведените обществени консултации, е видно, че има ново 

римско приложение, където изрично е записано. Може би, ако отпадне това нещо и 

самата полемика и дилемика, която г-н Аршински каза и притесненията колегите ще 
отпаднат. Ще остане само да гласуваме предложението на кмета, на вносителя. И то това 
предложение касае „увеличават се всички такси с 15 % в приложенията на Наредба № 2 

за определянето, администрирането на местните такси и цени на услуги на територията 
на община Смолян“. Това нещо, ако отпадне и гласуваме предложението на кмета, 
смятам, че никой няма да има против. И това, което сме дискутирали е именно това, което 

ни е предложено от кмета като вносител. Трябва да се разграничат тези неща, за да не 
стават обърквания. Колегите в момента точно това ги притеснява. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Дуплика. Ние всъщност 15 % общо не сме обсъждали. Това 
за нас е съвършено ново и не само за нас. 
АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Г-н Кръстанов, аз точно това казвам. 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: За това става дума. 
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АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Това предложение би следвало да отпадне. А предложението 

основно на кмета да гласуваме. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Категорично. 

ВИОЛЕТА БОЯДЖИЕВА: Точно. 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: На едно мнение сме, категорично. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Но имайте предвид, тука юристи има много, предложението е 
направено на обществените консултации и на нас ни е подадено в протокола от 
обществени консултации. Кметът е приел предложението. Мотивирал се е защо го е 
приел. Тука юристите се намесете. Това е в следствие протокола от обществените 
консултации, а не предложение на кмета. 
САЛИХ АРШИНСКИ: Реплика може ли? 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Да, разбира се.  
САЛИХ АРШИНСКИ: Аз правилно ли разбрах, че будни граждани на община Смолян 

предлага да бъдат вдигнати таксите… 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Да.  
САЛИХ АРШИНСКИ: Така ли? 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Точно това е. 
САЛИХ  АРШИНСКИ: Въпреки, че няма отношение към дискусията, ще ви помоля да 
качите на сайта на Общината кои граждани са предложили с 15 % увеличението. 

МАРИАНА ЦЕКОВА: Една е гражданката. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Една е гражданката. По предложение, там е записано в протокола, 
ДЛ номер еди-кой си, писмото, с което прави предложение да бъдат увеличени всички 

такси, като се мотивира с увеличение на минимална работна заплата, консумативи, на 
ел.енергия. 
САЛИХ АРШИНСКИ: Може ли името на гражданката? 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Името на гражданката аз не мога да го кажа, защото в протокола 
не ми е написано името на гражданката. Написано е само номера 
САЛИХ АРШИНСКИ: Добре, ще го поискаме официално и ще го качим в социалните 
мрежи да видим коя е тази будна гражданка. Благодаря! 
АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Извинявам се за намесването, г-жо Аръчкова. Но така, както 

вървим по гласуване на докладната, ще дойде един момент, в който ще трябва да 
подложите и това предложение на гласуване. И тогава какво правим? 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Да, и едното подлагам, и другото ще го подложа. 
АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Да. И примерно реално погледнато, ако това се отхвърли и 

отхвърлим и другите, ще останат цените на миналогодишните. Това искам да кажа.  
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Така е, г-н Безергянов. Да, г-н Топов. 
ФИЛИП ТОПОВ: С две приказки. Малко да внесем  шеговит тон. Тази гражданка 
случайно да не е от общинската администрация в Общината.  
МАРИАНА ЦЕКОВА: Не е, г-н Топов. 
ФИЛИП ТОПОВ: И второто, което е. По отношение на колегата Ангел Безергянов. 
Разбирам опитите да мотивирате общинските съветници, но но не нами, казват 
руснаците. Благодаря! 
АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Г-н Топов, никой не мотивирам. Просто казвам каква е 
полемиката и какво притеснява колегите. Защото това са нови обстоятелства, станали 

известни вчера, след протокола, който е направен от обществените консултации. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Други изказвания има ли, колеги? Не виждам. Който е съгласен 

да прекратим разискванията относно Приложение № 2, моля да гласува. „Против“? Г-н 

Журналов и г-н Костов, много ви моля, ръцете. „Въздържали се“? 

ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 26, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 
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ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: С 26 „за“ прекратихме разискванията по тази точка. Колеги, 

преминаваме към гласуване на предложението, направено от гражданката с 15 % 

увеличение на всички такси по Приложение № 2. Който е „за“, моля да гласува. 
„Против“? „Въздържали се“? 

ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 1,  „ПРОТИВ“ – 19, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 4. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: С 19 „против“, с 1 „за“ и 4 „въздържали се“, не се приема 
предложението на гражданката. Преминаваме към гласуване на така направеното 

предложение от г-н Мелемов. Няма увеличение и изменение на това приложение. Само 

има в текста, тука където е, за отпадане на гаражи и паркоместа, точка 3.10. Другото 

предложение, което е. Това е даването в раздел „Цена на паркиране на улици, булеварди, 

площади и паркинги, общинска собственост и други части от пътната инфраструктура, 
както и други терени общинска собственост, обособени за паркиране и определени в тях 

паркоместа“ следните предложения: т. 1.1. цена за паркиране на паркинг собственост на 
ППС до 3,5 т. - 30,00 лева на един месец, в т. 1.2. Цена за Служебен абонамент за 
собственици, ползватели и/или наематели на нежилищни имоти търговци по смисъла на 
Търговския закон и лицата упражняващи свободни професии, вписани в съответния 
регистър на 1 бр. ППС до 3,5 т. - 220,00 лева за 6 /шест/ месеца, 400,00 лева за 1 /една/ 
година, в т. 1.4. За индивидуално паркомясто на 1 бр. ППС до 3,5 т. 200,00 лева за 1 /една/ 
календарна година, за индивидуално паркомясто на 2 (втори) бр. ППС до 3,5 т.- 200,00 

лева за 1 /една/ календарна година + 50 % увеличение, в т. 1.5. За индивидуално 

паркомясто на 1бр. ППС до 3,5 т. – 100,00 лева за 6 /шест/ месеца. За индивидуално 

паркомясто на 1 бр. ППС до 3,5 т. на 2 (втори) бр. ППС до 3,5т 100,00 лева за 6 /шест/ 
месеца. + 50 % увеличение, в т. 1.6. Цена за освобождаване на приложена 
административна мярка принудително задържане на ППС чрез използване на техническо 

средство тип „скоба” – 25.00 лева – прилагане на принудителна административна мярка 
принудително преместване на пътно превозно средство (репатриране) – 50 лева. Това са 
предложенията плюс основното предложение, което е дадено в самата докладна от кмета 
в раздел VIII да бъдат определени служебните абонаменти. Пак е по предложение на 
общественото обсъждане, защото влиза цялото на база Наредбата за паркирането. Тъй че 
това нещо е подадено, че трябва да го гласуваме да отпадне. В крайна сметка 
преминаваме към гласуване на Приложение № 2 с направеното предложение точка 3.10 

за паркиране в паркоместа и гаражи по това приложение да отпадне. 
 

Поименно гласуване на Приложение № 2 от Наредба № 2: 

 

1. Ангел Безергянов      – „за“ 

2. Божидар Шуманов      – „за“ 

3. Валентин Кюлхански     – „за“ 

4. Венера Аръчкова      – „за“ 

5. Вижданка Младенова     – „въздържала се“ 

6. Виолета Бояджиева      – „за“ 

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

9. Димитър Кръстанов     – „за“ 

10. Екатерина Гаджева      – „за“ 

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

13. Илия Томов       – „въздържал се“ 

14. Коста Начев       – „за“ 

15. Мария Семерджиева     – „за“ 
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16. Милен Журналов      – „въздържал се“ 

17. Минчо Симов     – „за“ 

18. Петър Мирчев      – „за“ 

19. Петър Янев       – „за“  

20. Рабие Кьосева      – „за“ 

21. Радослава Вълчанова – Кисимова    – „за“ 

22. Салих Аршински      – „въздържал се“  

23. Сийка Йочева      – „за“ 

24. Софка Иванова      – „за” 

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

28. Тодор Митов      – „за” 

29. Филип Топов      – не гласува 
 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: 20 „за“, 4 „въздържали се“, останалите не гласуват. Приехме 
Приложение № 2 с така направената промяна в т. 3.10 да отпадне. Минаваме към 

Приложение № 3 от Наредба № 2, касаещо такси за детски градини, ученически 

общежития и други общински социални услуги. В крайна сметка основното предложение 
няма промяна. Само да бъде допълнено, че това са такси без ДДС, защото не е написано 

в Приложението таксите с ДДС ли са или без, а е написано в самата мотивираща част. И 

предложението на гражданката за 15-те процента. Това са предложенията. Едното е от 
протокола от обществените консултации, а другото е предложението на кмета. Да, г-н 

Топов. 
ФИЛИП ТОПОВ: Извинявайте, че сме в процедура на гласуване, но нека да бъдем малко 

по-подробни. Казвате „няма изменения“, след това „с изключение на гражданката“. 

Уточнявайте ги тези неща, да се запише.  
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Точно ги уточнявам. Предложението на г-н Мелемов е, че няма… 

ФИЛИП ТОПОВ: Кое е прието, кое не е прието. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Основното предложение на г-н Мелемов е няма увеличение и 

няма промяна на таксите. Само се допълва изречението… 

ФИЛИП ТОПОВ: Какво е на гражданката? 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: На гражданката е на база консултациите. От консултациите 
гражданката е направила 15 %-но увеличение на всички такси. Г-н Мелемов ни го е дал 

в протокола. 
ФИЛИП ТОПОВ: Ние какво гласуваме в момента? 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: В момента ви се дават двете предложения. 
ФИЛИП ТОПОВ: Ние ги гласуваме анблок, така ли? 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Не сме гласували, г-н Топов! Още не сме минали към гласуване. 
Не ви е дадена думата. Имате думата за изказвания относно тези неща. Значи основното 

предложение на г-н Мелемов, Приложение № 3 е само с добавката „че таксите са без 
ДДС“.  

ФИЛИП ТОПОВ: Има разминаване. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Какво разминаване има? 

ФИЛИП ТОПОВ: Това е допълнение. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Не е допълнение, защото в самата наредба си е записано. На 
всички такси се начислява допълнително ДДС. На всички такси. Но тука в самото 

приложение не е написано, че таксите… 

ФИЛИП ТОПОВ: Като не е написано, кой трябваше да го напише? 
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ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Така е прието миналата година, същото в Наредбата, без да е 
допълнено. Защото го има отпред в основната част на раздела. А предложението на 
гражданката… 

ФИЛИП ТОПОВ: От миналата година ли предлагате таксата? 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Кое? 

ФИЛИП ТОПОВ: От миналата година ли ползвате форлагена? Значи щом е не е 
написано, давайте да караме както миналата година. Да влезне точно и ясно какво 

гласува Общинския съвет. Аз не разбирам какво гласувам, какво остава гражданите да 
разберат. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Няма проблем. Г-н Мелемов е внесъл докладна без да има 
промяна в Приложение № 3. В крайна сметка има направена промяна на база 
протоколното решение от проведените обществените консултации, където будната 
гражданка на Смолян е дала 15 %-но увеличение. В момента имате думата за изказвания. 
Г-жа Гаджева. 
ЕКАТЕРИНА ГАДЖЕВА: Аз правя процедурно предложение. Попитах в първото си 

изказване за тази гражданка. Тогава някак си, понеже втората част беше по-атрактивна и 

остана без разглеждане, нека един път да го гласуваме, а не за всяко приложение 
поотделно. Тъй като тя към всяко приложение го е предложила. Или вносителят в лицето 

на кмета би могъл да не се съобрази с това предложение от общественото обсъждане и 

да отпадне. Или просто един път, а не пет пъти към всяко приложение да споменаваме 
тази гражданка. Будна, будна, ама да спестяваме времето си и да го гласуваме един път 
по отношение на всички приложения. Считате ли, че е необходимо да го отхвърляме към 

всяко приложение отделно? Предлагам сега да го гласуваме във връзка с всички останали 

приложения. Не приложение по приложение да гласуваме тези 15 %. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Г-жо Гаджева, в протокола, който ни е даден от обществените 
консултации е записано, че има предложение всички, абсолютно всички приложения, да 
бъдат увеличени с 15 до 18 %. В докладната е записано 15 %. 

ЕКАТЕРИНА ГАДЖЕВА: Аз затова предлагам всички да не бъдат увеличени и това да 
гласуваме. Не приложение по приложение да го правим. А обратното предложение. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Може. Само не съм съгласен, че аз трябва да вземам решение. 
Общинският съвет взема решение, така че аз нямам право. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Г-н Топов. 
ФИЛИП ТОПОВ: Сега, наистина обстановката става малко трагикокомична. Как ще 
приемаме анонимно предложение на гражданката? 

МАРИАНА ЦЕКОВА: Не е анонимно. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Не е анонимно. 

ФИЛИП ТОПОВ: Анонимно е. Дайте й името. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Не е анонимно. Съгласно Закона за защита на личните данни на 
нас ни е дадено… 

ФИЛИП ТОПОВ: Ох, майко! Венера, извинявай! Нека да не спорим за лични данни с 
теб! Много те моля! Кажете името на гражданката, която… Все едно аз общинският 
съветник Филип Топов не желая да се афишира, че съм предложил. 

МАРИАНА ЦЕКОВА: В ефир няма да го кажем. Ще им го дадем, но няма в ефир. Има и 

журналисти вътре. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Общинска администрация, г-н Топов, казва, че съгласно защитата 
на личните данни и с цел да не бъде… В момента се наблюдава от всички граждани. 

ФИЛИП ТОПОВ: Ужас, ужас! Извинявайте! 
САЛИХ АРШИНСКИ: Кажете двете имена като лични данни, моля ви се! 
ФИЛИП ТОПОВ: Да спрем с този цирк! 

МАРИАНА ЦЕКОВА: Има три имена, не може да го дадем. 
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ЕКАТЕРИНА ГАДЖЕВА: Е, дайте двете от тях. Това не са лични данни. В обществени 

обсъждания хората застават с лицата си. Иначе е анонимен сигнал. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Аз съм чел доста анонимни сигнали и след това уволняват хора. 
На база анонимни сигнали. Но аз не знам кое е името. Ако го знаех, щях да го кажа. 
МАРИАНА ЦЕКОВА: Мая Георгиева е името. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Ето, г-жа Цекова го каза. 
МАРИАНА ЦЕКОВА: Мая Георгиева. 
ФИЛИП ТОПОВ: Извинявайте! Нали в протокола тази гражданка е записана с две имена, 
три имена? 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Добре, колеги! Какво значение има? Някой предлага 
увеличение с 15 %. Как така 15 % инфлационен индекс! Кой го предлага? Това е смешно 

МАРИАНА ЦЕКОВА: Ами не го приемате и готово. То това е идеята – да не го приемете 
и да се приключи въпроса! 
САЛИХ АРШИНСКИ: Предлагам да гласуваме процедурното предложение на 
Екатерина Гаджева предложението към всяко приложение на гражданката „Х“ или ги 

приемаме, или не ги приемаме и приключваме. 
ФИЛИП ТОПОВ: Колега Аршински!  

ВИОЛЕТА БОЯДЖИЕВА: Това не е правилно. 

САЛИХ АРШИНСКИ: Добр! Давайте приложение по приложение. 
ВИОЛЕТА БОЯДЖИЕВА: Губим си времето излишно, колеги! Дайте по приложения да 
си ги караме и това е. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Г-жа Цекова каза името. Радвам се, че не сте го чули. 

ФИЛИП ТОПОВ: Анонимната гражданка да я изключим от дискусията. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Утре някой ще я набие, кой ще е виновен, бе? Дано не сте го 

чули. Името ви беше казано. Някой може и да го е чул. Общинският съвет не може да се 
занимава с такива неща. Приемат или не приемат и край! 

МАРИАНА ЦЕКОВА: Тя Гаджева каза – не приема за всичко като цяло предожението и 

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

„Въздържали се“? 

ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 24, „ПРОТИВ“ – 1, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 2. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: 24 „за“, 1 „против“ и 2 „въздържали се“, прекратихме 
разискванията. Колеги, предлагам на гласуване предложението на г-жа Гаджева да не 
бъде взето предвид предложението на гражданката с 15 %. Който е „за“, моля да гласува. 
„Против“? „Въздържали се“? 

ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 25, „ПРОТИВ“ – 1, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 2. 

КОСТА НАЧЕВ: Той Денислав е и „против“, и „за“. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Гласът му беше в „за“-то. 

ДЕНИСЛАВ КОСТОВ: Има някакъв проблем с моя интернет от одеве. Чуваме ли се? 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Чуваме се. 25 „за“ и 1 „против“ и 2 „въздържали се“. В крайна 
сметка приема се решението на г-жа Гаджева да не се съобразяваме с тази позиция на 
гражданката. Преминаваме към гласуване на основното предложение, което ни е дадено 

от г-н Мелемов, като бъде допълнено само думата „ДДС“. Който е съгласен, моля да 
гласува. Само че е поименно гласуването. 

 

Поименно гласуване на Приложение № 3 от Наредба № 2: 

 

1. Ангел Безергянов      – „за“ 

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

4. Венера Аръчкова      – „за“ 

5. Вижданка Младенова     – „въздържала се“ 

6. Виолета Бояджиева      – „за“ 

7. Денислав Костов      – „за“ 

8. Димитър Ангелов      – „за“ 

9. Димитър Кръстанов     – „за“ 

10. Екатерина Гаджева      – „за“ 

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

13. Илия Томов       – „за“ 

14. Коста Начев       – „за“ 

15. Мария Семерджиева     – „за“ 

16. Милен Журналов      – „въздържал се“ 

17. Минчо Симов     – „за“ 

18. Петър Мирчев      – „за“ 

19. Петър Янев       – „за“  

20. Рабие Кьосева      – „за“ 

21. Радослава Вълчанова – Кисимова    – „за“ 

22. Салих Аршински      – „въздържал се“  

23. Сийка Йочева      – „за“ 

24. Софка Иванова      – „за” 

25. Стефан Бадев      – „за“ 

26. Стоян Иванов      – „за“ 

27. Тихомир Ризов      – „за“ 

28. Тодор Митов      – „за” 

29. Филип Топов      – не гласува 
 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: 24  „за“ и 3 „въздържали се“, приема се Приложение № 3 към 

Наредба № 2. Преминаваме към Приложение № 4. Такси за технически услуги. Тука няма 
никакво предложение, никаква промяна, освен промяната, която беше пророкувана от 
това. Подлагам на гласуване и тук да отпадне 15 %-ното увеличение от гражданката „Х“. 

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

ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 24, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: С 24 „за“, без „против“ и „въздържали се“, отпада предложението 

на гражданката. Преминаваме към гласуване. Имате думата за изказване по това 
приложени. Има ли желаещи? Не виждам. Който е съгласен да прекратим разискванията 
по Приложение № 4, моля да гласува. „Против“? Г-н Аршински, ръката. Г-жо 

Семерджиева. „Въздържали се“? 

ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 24, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 1. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: 24 „за“, 1 „въздържал се“, прекратихме разискванията. 
Преминаваме към гласуване на Приложениеи № 4 към Наредба № 2, а именно такси за 
технически услуги. 

 

Поименно гласуване на Приложение № 4 от Наредба № 2: 

 

1. Ангел Безергянов      – „за“ 

2. Божидар Шуманов      – „за“ 

3. Валентин Кюлхански     – „за“ 

4. Венера Аръчкова      – „за“ 
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5. Вижданка Младенова     – „въздържала се“ 

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      – „въздържал се“ 

13. Илия Томов       – „за“ 

14. Коста Начев       – „за“ 

15. Мария Семерджиева     – „за“ 

16. Милен Журналов      – „въздържал се“ 

17. Минчо Симов     – „за“ 

18. Петър Мирчев      – „за“ 

19. Петър Янев       – „за“  

20. Рабие Кьосева      – „за“ 

21. Радослава Вълчанова – Кисимова    – „за“ 

22. Салих Аршински      – „въздържал се“  

23. Сийка Йочева      – „за“ 

24. Софка Иванова      – „за” 

25. Стефан Бадев      – „въздържал се“ 

26. Стоян Иванов      – „за“ 

27. Тихомир Ризов      – „за“ 

28. Тодор Митов      – „за” 

29. Филип Топов      – „против“ 

 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: 22 „за“, 1 „против“ и 5 „въздържали се“, приема се това 
приложение. Минаваме към Приложение № 5 на Наредба № 2. Такси за административни 

услуги и права за ползване. Колеги, имате думата за изказвания. Подлагам на гласуване 
15-те процента да отпаднат. Който е „за“, моля да гласува. „Против“? „Въздържали се“? 

ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 23, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 1. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: С 23 „за“, 1 „въздържал се“, приехме отпадането на 15-те % 

увеличение. Имате думата за изказвания по основното предложение. Има ли желаещи? 

Не виждам. Който е съгласен да прекратим разискванията, моля да гласува. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 24, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 1. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: С 24 „за“, без „против“ и 1 „въздържал се“, прекратихме 
разискванията. Колеги, преминаваме към гласуване на Приложение № 5 на Наредба № 

2. 

 

Поименно гласуване на Приложение № 5 от Наредба № 2: 

 

1. Ангел Безергянов      – „за“ 

2. Божидар Шуманов      – „за“ 

3. Валентин Кюлхански     – „за“ 

4. Венера Аръчкова      – „за“ 

5. Вижданка Младенова     – „въздържала се“ 

6. Виолета Бояджиева      – „за“ 

7. Денислав Костов      – „за“ 

8. Димитър Ангелов      – „за“ 

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

11. Иван Френкев      – отсъства 
12. Иван Гавазов      – „въздържал се“ 

13. Илия Томов       – „за“ 

14. Коста Начев       – „за“ 

15. Мария Семерджиева     – „за“ 

16. Милен Журналов      – „въздържал се“ 

17. Минчо Симов     – „за“ 

18. Петър Мирчев      – „за“ 

19. Петър Янев       – „за“  

20. Рабие Кьосева      – „за“ 

21. Радослава Вълчанова – Кисимова    – „за“ 

22. Салих Аршински      – „въздържал се“  

23. Сийка Йочева      – „за“ 

24. Софка Иванова      – „за” 

25. Стефан Бадев      – „въздържал се“ 

26. Стоян Иванов      – „за“ 

27. Тихомир Ризов      – „за“ 

28. Тодор Митов      – „за” 

29. Филип Топов      – „въздържал се“ 

 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: С 21 „за“ и 7 „въздържали се“, приехме Приложение № 5 към 

Наредба № 2. Преминаваме към Приложение № 6 на Наредба № 2. Там имаме изменение 
в основното предложение. Имаме и промени, които са от обществените консултации. 

Предложение № 3 от обществените консултации: Част Туристически информационен 

център се премахва: справка в Туристически информационен център на община Смолян 

- 1 лв. 2. Част Алибеев конак се заменя с: Нощувка в Алибеев конак, гр. Смолян – за 
легло 20,00 лв. без ДДС, Нощувка в самостоятелна стая със санитарен възел (за една 
нощувка) 40,00 лв. без ДДС, Нощувка в самостоятелна стая без санитарен възел (за една 
нощувка) 30,00 лв. без ДДС. Другото предложение, което е направено в Приложение № 

6, това е предложение № 4, касаещо Приложение № 6, като се добави като се добавя нова 
част с наименование Норвежката къща с. Момчиловци, цена за нощувка на човек 25 лева 
без ДДС, наем на цяла сграда за ден – 850 лв. без ДДС, наем на голяма конферентна зала 
за ден – 250 лв. без ДДС, наем на малка конферентна зала и обучителен кабинет – 100 лв. 
без ДДС, наем на помещение за хранене – 70 лв. без ДДС.  

ВИОЛЕТА БОЯДЖИЕВА: Г-жо Аръчкова, само един въпрос. По отношение на 
Момчиловци и на Норвежката къща говорихме за 25 лв. с ДДС на комисиите. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Това е предложение само до края, до 31 декември, което беше 
предложението на г-жа Сийка Суркова. Преоформено от Общинска администрация. А 

това е да си влезнат по надлежния ред в новата наредба. Предложението е пак на Сийка 
Суркова, но тука касае и тези такси. 

ВИОЛЕТА БОЯДЖИЕВА: Ясно. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Приложение № 6 в точка 14 да отпадне услугата „такса за 
депониране на изкопни земни маси на общинско депо в срок от 30 дни – 5 лева“. След 

това ги имате абсолютно всички дадени в раздел II, III, IV като дадени предложения. 
Асортиментът на дървения материал, дървата за огрев. В Приложение № 6 имате 
предложенията за различните видове растения, билки и така нататък. Тези неща са ви 

дадени и са минали и през комисии и са разглеждани. Имате думата за изказвания. Да, г-
н Гавазов. Имате думата, г-н Гавазов. 
ИВАН ГАВАЗОВ: Чуваме ли се? 
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ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Да, да. 
ИВАН ГАВАЗОВ: Специално гледам цената на дървесината. Първи клас 120 лв., 110, 

втори 100, трети и четвърти – 90 и 80. Значи до колкото ми е известно, може би колегата 
Безергянов ще каже, в момента на търговете на горските стопанства цената на 
дървесината стига между 240 и 280 лева за първи клас. Не знам дали не е добре да 
помислим върху тези цени малко да ги завишим. Защото ние ги продаваме на корен, до 

колкото виждам.  

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: На кубичен метър са. 
ИВАН ГАВАЗОВ: Горе пише… 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: I римско пише: иглолистни дървени обли материали на кубичен 

метър, трупи > 50 см. - Іа клас на сортимента –  била е цената 85лева, става 120,00 лв., на 
второто е І клас на сортимента – 110,00 лв. 
ИВАН ГАВАЗОВ: Само че в горските стопанства стигат до 250 – 280 лева. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: 70 е била цената, сега отива на 110. На втори клас от 60 е отишла 
на 100 лв. На трети клас, среден където е, на 1.1.2, там от 40 лева е станало на 90, от 20 

лева е станало на 80, от 12 лева е станало на 70. Това е предложението, което ни е дадено. 

Няма смисъл да ги чета, вие сте ги видели. 

ИВАН ГАВАЗОВ: Да, да. Правя предложение Iа клас да се вдигне на 140 лв., I клас на 
130, II клас на 120. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: А за останалите – средния клас? 

ИВАН ГАВАЗОВ: Нека да си остане в този вид. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: 90, 80, 70. 

ИВАН ГАВАЗОВ: Да. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Добре. Други предложения? А долу на широколистните, където 

са 1.2.1, там промяна? На едрия габър, дъб, бук? 

ИВАН ГАВАЗОВ: Там мисля, че цените са актуални.  

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Добре. Други предложения имате ли, г-н Гавазов? 

ИВАН ГАВАЗОВ: Не, нямам. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Г-н Аршински, имате думата за изказване. Г-н Аршински, имате 
думата за изказване, но си включете микрофона. 
САЛИХ АРШИНСКИ: Благодаря! Чуваме ли се? 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Да. 
САЛИХ АРШИНСКИ: В Приложение № 6, предложение 2, стр. 6, точка 3 „Издаване на 
разрешение за отсичане до 5 броя дървета, лозя и така насетне, всичкото това, което е 
3.1, 3.2, 3.3 и 3.4, то е за територии частна собственост, да се запазят досега действащите 
цени. Те са за брой. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Те не са променени, г-н Аршински. 

САЛИХ АРШИНСКИ: Ами в докладната на страница 8 са променени и то умножено по 

две на места. Вижте докладната, страница 8, най-горе. Трето. 

ВИОЛЕТА БОЯДЖИЕВА: Дърва за огрев – 2,50 лв. 
МАРИАНА ЦЕКОВА: Ама това за частниците ли са? 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Издаване на разрешително за отсичане на 5 дървета, 10 лева е 
било и 10 си остава. 
САЛИХ АРШИНСКИ: Така. И по-надолу? 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: 2,50, 6 лева… 

САЛИХ АРШИНСКИ: А е 2,50, 4 лева, после имате 3 – 5, става … 

ВИОЛЕТА БОЯДЖИЕВА: Става 5 – 7. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Има разминаване между докладната на стр. 8 и цените, посочени 

в приложението. 
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САЛИХ АРШИНСКИ: Аз затова казвам г-жо Аръчкова, гледам докладната, слушам 

какво вие предлагате, тоест какво изчитате и наредбата и затова реших да се намеся, 
защото има разминаване. Да се запазят тези цени. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Само секунда, г-н Аршински. Г-жа Цекова сега ще ги погледне, 
защото сега виждаме, че има разминаване между самото приложение. 
САЛИХ АРШИНСКИ: Ние сме получили друго, затова направихме уточнение. 
ИВАН ГАВАЗОВ: Какви са реалните цени тогава предложени? 

МАРИАНА ЦЕКОВА: Приложенията трябва да са. 
САЛИХ АРШИНСКИ: Да разберем какво ни предлагат. 
МАРИАНА ЦЕКОВА: Възможно е, много се извинявам! Приложение № 6 трябва да се 
гледа. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Самото Приложение № 6, а не цените написани в докладната. 
АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Къде е това Приложение № 6, където да гледаме? 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: В Приложение № 6 от Наредбата, на стр. 4… 

АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: По сега действащата наредба? 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Да, по сега действащата наредба. Това, което ни е дадено и като 

обществена консултация, което е било, е с тези нанесени цифри. 

МАРИАНА ЦЕКОВА: То няма на обществените цифри за горите. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: За общественото за горите промяна няма. Никой предложение не 
е давал. И в Приложението, което ни е дадено, там са цените различни от тези, които са 
в докладната. 
САЛИХ АРШИНСКИ: Говорим за частни имоти, нали? 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Да, да. За частни имоти. Цените са за частните имоти – 10, 2,50, 

4 лева, 3 лева, 5 лева. 
САЛИХ АРШИНСКИ: Да разбирам, че има грешка в докладната. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: В докладната има грешка. 
МАРИАНА ЦЕКОВА: Директно може, ако позволите да се намеся, да приемете цените 
по Приложение № 6 така, както като приложение ви е приложено, а не както докладната. 
Видяхме, че има разминаване. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: А тука на над 5 броя дървета е направено разрешителното 100 

лева. 
САЛИХ АРШИНСКИ: Аз да се намеся. В диска приложенията не са качени. Поне при 

мен ги няма. 
ИВАН ГАВАЗОВ: Да, точно така. 
САЛИХ АРШИНСКИ: Приложенията в диска ги няма. 
ФИЛИП ТОПОВ: И при мен ги няма. 
МИЛЕН ЖУРНАЛОВ: Да, приложенията ги няма в диска. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: За такса битови отпадъци нямате ли приложение? 

МИЛЕН ЖУРНАЛОВ: Първоначално бяха качени… 

САЛИХ АРШИНСКИ: Няма нито едно приложение по Наредба № 2 качено. Нито едно 

приложение. 
МИЛЕН ЖУРНАЛОВ: Първоначално имаше качени в петък, но сега ги няма вече. 
МАРИАНА ЦЕКОВА: Е, окончателно с докладната вчера трябва да са ви дадени. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Не ни е дадено. 

МАРИАНА ЦЕКОВА: Е, как да не е дадено? 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Само докладна е дадена. 
САЛИХ АРШИНСКИ: Колеги, вижте си дисковете. Има само докладна дадена, без 
никакви приложения. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Съгласна съм, г-н Аршински! Вие се съобразявате и гледате 
старата докладна, а не новата, която ни е дадена вчера. Вчера, където ни е дадена 
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докладната, е след внесените корекции от обществените консултации. Там е станал 

някакъв проблем. Гледате първото, което ви е дадено. Защото в този раздел друга 
промяна няма. Само тази е промяната, където г-н Гавазов казва и тези неща. Има 
разминаване. 
ИВАН ГАВАЗОВ: Реално тогава какви са цените на дървесината, които се предлагат? 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: На дървесината които се предлагат в Приложението, както са си 

били са: 180, 160, 140. 

ИВАН ГАВАЗОВ: Това да. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: А другите са били – 120, вие предлагате сега да е 140.. 

ИВАН ГАВАЗОВ: Не, не. Оттеглям си предложението, ако цената наистина е 180. Това 
вече е реално предложение. 
МАРИАНА ЦЕКОВА: Това и на обществените консултации го е имало. 

ИВАН ГАВАЗОВ: Няма го. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Преди обществените консултации го имате като приложение. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Колеги, 180 лева на кубик за клас А е една атрактивна и 

актуална цена. 
АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: За иглолистна дървесина говорим. 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: За иглолистна разбира се. 
ИВАН ГАВАЗОВ: Ама ние как да гласуваме сега предложението? Поне ни ги пратете 
сега да ги видим. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Вие ги имате с първата докладна дадени. 

МАРИАНА ЦЕКОВА: Това за дървесината го имате с първата докладна. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: С първата докладна са ви дадени параграф 1 и 6. Двете 
приложения са ви дадени. Само в частта на изменението. Да, г-н Топов. 
ФИЛИП ТОПОВ: Значи, да ви кажа честно, наистина ние общинските съветници не 
знаем какви са намеренията на администрацията при предлаганите проекти за решения, 
а какво остава за гражданите. 
МАРИАНА ЦЕКОВА: Това е било качено на обществено обсъждане. 
ФИЛИП ТОПОВ: Извинявайте, недейте да прекъсвате. Досега ви слушах коя докладна е 
подменена, коя е истинска, кое приложение от старата докладна трябва да гледаме, коя е 
новата докладна и ред такива разминавания. Въпросът ми е, говорите тука за такса за 
Алибеевия конак. Въпрос. От кой се стопанисва в момента Алибеевия конак?  

МАРИАНА ЦЕКОВА: От Община Смолян. 

ФИЛИП ТОПОВ: По-нататък. Говорите за такси за паркоместа, паркинги и така нататък. 

Имаме ли регламентирани паркинги на територията на град Смолян? Регламентирани 

говорим, с въведена такса, с пропускателен режим, да или не? Така. И не знам, може би 

аз не разбирам малко граматически нещата, но там, където говорите за дървета и прочие, 
е изписано сортимент. Дали е правилно да бъде сортимент или да бъде асортимент? Това 
е просто от значение. 
АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Сортимент. 
МАРИАНА ЦЕКОВА: Сортимент е. 
ФИЛИП ТОПОВ: Тези неща… 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Тука не е училище, бе човек! Тука няма да се научим сега кое е 
правилно и кое не. 
ФИЛИП ТОПОВ: Както и да е. Това все едно не съм го казал. В момента това, което 

коментираме вече повече от час, какво да гледаме, какво трябва да не гледаме, наистина 
създава убеждението ми, че тази докладна записка е наистина в насипно състояние. И 

каквото и да приемем колеги в момента като точки, параграфи и прочие, и прочие, в 
краен смисъл ние трябва да я гласуваме цялата наредба накрая. Аз още веднъж казвам, 

че в този вид няма да гласувам. 
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НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: В какъв вид да бъде? 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Благодаря ви, г-н Топов! Аз само едно нещо да ви кажа, че на 
общественото обсъждане на всички граждани, на обществените консултации всъщност, 
на всички граждани и на вас е дадено Приложението 6 с потъмнено в червено каква е 
корекцията. Но няма старо и ново нанесено за приложението. Както например за 
Приложение № 1, раздел II за такса битови отпадъци. Тъй че това приложение 
гражданите са имали възможността да го видят и да го допълнят. И те са направени тези 

допълнения. Но допълнението от гражданина, също мога да кажа номера, който е, 
виждате го и вие на протокола, е направено на 15 декември предложението, на база 
приетата от нас Наредба за паркирането са сложени цени по наредбата и предложението 

дадено. За предложението за Алибеевия конак е дадено предложение пак от някой 

гражданин на 16 декември с номер 10506. 

ФИЛИП ТОПОВ: Пак ли са анонимни тези граждани. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: На нас в протокола е даден само входящия номер и датата. По 

същия начин е подадено и за Норвежката къща. За Норвежката къща мога да кажа, че е 
подадена на 17 декември от Сийка Суркова. Това мога да го кажа, защото тя тогава е 
представила и докладната, с която иска да променим до края на годината да й бъде 
определена цена. Защото тези цени, които ги е направила като предложения, те ще 
влезнат в сила в новата наредба от 1 януари 2022 година. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Аз не знам кои са гражданите, но винаги съм бил на мнение, че 
трябва да се коментира и гласува самото предложение, а не кой го е правил. Не знам, 

честно казвам, не знам кои са гражданите. Не съм бил там и не им знам имената. Но в 

крайна сметка не трябва да питаме кои са имената, а да се гласува смислено. Като е 
смислено, гласувайте „за“. Като не е смислено, не гласувайте. 
САЛИХ АРШИНСКИ: Микрофоните изчезнаха. Или е само при мен? 

АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Г-н Аршински, чувам аз. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: И ние ви чуваме добре всички. Поне до сега няма проблем. 

СТОЯН ИВАНОВ: Изчезнаха микрофоните. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: На кой? 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Умориха се. 
СТОЯН ИВАНОВ: Вашите изчезнаха, вашите! 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Вие не ни ли чувате? Не ни чувате, така ли? 

РАБИЕ КЬОСЕВА: Чуваме. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Ние сме с един микрофон. 

ВИОЛЕТА БОЯДЖИЕВА: Сега чуваме. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Ние сме с един микрофон с г-н Мелемов, тъй че няма как него да 
чувате, а мен да не чувате. Защото ние сме с един микрофон. 

РАДОСЛАВА ВЪЛЧАНОВА – КИСИМОВА: За момент бяхте изключени. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Сега, ако някой нещо е направил… 

МАРИАНА ЦЕКОВА: Подслушвателното устройство започна да се включва, затова. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Колеги, имате думата за изказвания. 
ПЕТЪР ЯНЕВ: Или анонимен гражданин. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Или анонимен гражданин. Благодаря, г-н Янев! Малко 

разведряваме обстановката.  
МАРИАНА ЦЕКОВА: Искам да ви кажа още нещо, че всичките тези наредби се 
публикуват по съответния ред, както на сайта на Общината, така и на Министерски съвет 
и можете да дойде предложение дори от другия край на България. Така че… 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Колеги, имате думата за изказвания. 
МАРИАНА ЦЕКОВА: Ние не ги разследваме кой какъв е. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Има ли и смисъл? 
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ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Не виждам. 

МАРИАНА ЦЕКОВА: Не. 
ФИЛИП ТОПОВ: Безпредметно е. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Който е съгласен да прекратим разискванията, моля да гласува. 
„Против“? „Въздържали се“ ? 

ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 21, „ПРОТИВ“ – 1, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОАВ: 21 „за“, 1 „против“, прекратяваме разискванията по тази точка. 
Колеги, преминаваме към гласуване предложението на г-н Иван Гавазов. 
ПЕТЪР ЯНЕВ: Пак ви изчезна микрофона. 
ФИЛИП ТОПОВ: Браво, докторе! 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Преминаваме към гласуване предложението на г-н Иван  Гавазов. 
ИВАН ГАВАЗОВ: Не, не. Аз го оттеглям предложението. Щом цените са по-високи. 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Нали се разбрахме, че гледаме други? 

ВИОЛЕТА БОЯДЖИЕВА: Да. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Колеги, преминаваме тогава към гласуване на Приложение № 6 

с направените добавки от обществените консултации, за паркирането, за Алибеевия 
конак и за Норвежката къща. То е гласуване поименно. 

 

Поименно гласуване на Приложение № 6 от Наредба № 2: 

 

1. Ангел Безергянов      – „за“ 

2. Божидар Шуманов      – „за“ 

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

5. Вижданка Младенова     – „за“ 

6. Виолета Бояджиева      – „за“ 

7. Денислав Костов      – „за“ 

8. Димитър Ангелов      – „за“ 

9. Димитър Кръстанов     – „въздържал се“ 

10. Екатерина Гаджева      – „за“ 

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

13. Илия Томов       – „за“ 

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

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      – отсъства  
23. Сийка Йочева      – „за“ 

24. Софка Иванова      – „за” 

25. Стефан Бадев      – „въздържал се“ 

26. Стоян Иванов      – „за“ 

27. Тихомир Ризов      – „за“ 

28. Тодор Митов      – „за” 

29. Филип Топов      – „против“ 
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ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: С 21 „за“, 1 „против“ и 2 „въздържали се“, приехме Приложение 
№ 6 към Наредбата. Колеги, преминаваме към гласуване на цялата наредба с така 
направените предложения, които ги приехме раздел по раздел. Чувате ли ме? Да не стане 
така, че пак не ме чувате. 
РАДОСЛАВА ВЪЛЧАНОВА – КИСИМОВА: Чуваш се. 
РАБИЕ КЬОСЕВА: Чуваме. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Преминаваме към гласуване на цялата наредба с така 
направените предложения и така направеното гласуване приложение по приложение 
ИВАН ГАВАЗОВ: Секунда само. Тоест гласуваме не във вида, в който е предложена, а 
във вида, в който ние ги приехме. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Което ние приехме, да. Всяко приложение поотделно ще си 

влезне така, както сме го приели едно по едно. 

 

Поименно гласуване на цялата Наредба № 2: 

 

1. Ангел Безергянов      – „за“ 

2. Божидар Шуманов      – „за“ 

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

5. Вижданка Младенова     – „въздържала се“ 

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     – „за“ 

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      – „въздържал се“ 

23. Сийка Йочева      – „за“ 

24. Софка Иванова      – „за” 

25. Стефан Бадев      – „въздържал се“ 

26. Стоян Иванов      – „за“ 

27. Тихомир Ризов      – „за“ 

28. Тодор Митов      – „за” 

29. Филип Топов      – „против“ 

 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: С 21  „за“, 1 „против“ и 3 „въздържали се“, приехме цялата 
наредба като цяло с направените промени и гласувания приложение по приложение. 
 

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

– кмет на община Смолян, на основание чл.21, ал.1, т.7 ал.2, чл. 27, ал. 4 и 5 от ЗМСМА 
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във вр. с чл. 1, ал. 2 и чл. 9 от  ЗМДТ, чл. 76, ал. 3  и чл. 79 от АПК 

 

Р Е Ш И: 

 

І. Приема изменение и допълнение на Наредба № 2 за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Смолян 

приета с Решение № 53/30.12.2019г. изменена и допълнена с Решение № 399 /22.12.2020 

г. от Общинския съвет - Смолян. по следния начин: 

 

   

§ 1. Приложение № 2,  правят се следните промени:  

1. Раздел XIII т.3.10 думата „паркоместа се премахва в частта на Поземлени 

имоти за поставяне на съоръжения I зона и II зона .  
2. Добавя се в раздел XVII „Цена паркиране на улици, булеварди, площади и 

паркинги - общинска собственост и други части от пътната инфраструктура, 
както и други терени - общинска собственост, обособени за паркинги и 

определени в тях паркоместа“ в т. 1.1. Цена за паркиране на паркинг 

собственост на ППС до 3,5т. - 30,00 лева на един месец, в т. 1.2. Цена за 
Служебен абонамент за собственици, ползватели и/или наематели на 
нежилищни имоти търговци по смисъла на Търговския закон и лицата 
упражняващи свободни професии  вписани в съответния регистър на 1 бр. 

ППС до 3,5т. - 220,00 лева за 6 /шест/ месеца 400,00 лева за 1 /една/ година, в 
т. 1.4. За индивидуално паркомясто на 1бр. ППС до 3,5т. 200,00 лева за  1 

/една/ календарна година, за индивидуално паркомясто на 2 (втори) бр. ППС 

до 3,5т.- 200,00 лева за  1 /една/ календарна година + 50 % увеличение, в т. 
1.5. За индивидуално паркомясто  на 1 бр. ППС до 3,5т.  100,00 лева за 6 

/шест/ месеца. за  Индивидуално паркомясто  на 1 бр. ППС до 3,5т. на 2 

(втори) бр. ППС до 3,5т 100,00 лева за 6 /шест/ месеца. + 50 % увеличение, в 
т. 1.6. Цена за освобождаване на приложена административна мярка 
принудително задържане на ППС чрез използване на техническо средство 

тип „скоба” – 25.00 лева - прилагане на принудителна административна 
мярка принудително преместване на пътно превозно средство (репатриране) 
– 50 лева 

§ 2. Приложение № 3, правят се следните промени: Допълва се, че таксите са 
без ДДС. 

 

§ 3. Приложение 6,  към „Вид услуга“ т. 14. 1. отпада услугата „Такса за 
депониране на изкопни земни маси на общинско депо, срок – 30 дни – 5,00 лв./тон“. 

1. т. 16.2. Парична гаранция за нарушаване на трайни настилки, която се 
възстановява при качествено изпълнение на настилката, удостоверено с протокол между  

Общината и Изпълнителя в 6 месечен срок, срок – 7 дни, таксата се променя на 60,00 

лв./м2 

2. т. 16.3 Парична гаранция за нарушаване на нетрайни настилки, която се 
възстановява при качествено изпълнение на настилката, удостоверено с протокол между 

Общината и Изпълнителя в 6-месечен срок, срок – 7 дни се променя на 30,00 лв./м2 .  

3.  Раздел V. цени, които се заплащат за ползване на лечебни растения от земи, 

гори, води и водни обекти – общинска собственост както следва:  
Иглика, лудо биле, ранилист, решетка, ягода горска  0,10 лв. за кг. 

Бъзак, гръмотрън, синя жлъчка     0,10лв. за кг. 

Глухарче, девесил, оман чер, пищялка, чобанка, други  0,05 лв. за кг. 
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Други          0,10 лв. за кг. 

Листа: 
Боровинка червена и черна, лудо биле    0,10 лв. за кг. 

Бръшлян, чобанка       0,05 лв. за кг. 

Глог, живовлек, леска, липа, люляк, оман чер, горска ягода 0,05лв. за кг. 

Бреза, върба, къпина, лопен, малина, подбел   0,05 лв. за кг. 

Други         0,10 лв. за кг. 

Стръкове 
Зимзелен, лудо биле, ранилист, теменуга миризлива, чубрица планинска  

0,10 лв. за кг. 

Дяволска уста, кантарион жълт, кантарион червен, мащерка, очанка, риган 

обикновен         0,10 лв. за кг. 

Великденче, върбинка, жаблек, златна пръчица, изсипливче, камшик, лепка, 
медуница, миши уши, пача трева, пелин обикновен, подъбиче бяло, подъбиче червено, 

пчелник, равнец бял        0,05лв. за кг. 

Врабчови чревца, вратига, глухарче, еньовче, змийско мляко, имел бял, комунига 
жълта, мокреш, оман чер, росопас, теменуга трицветна, хвощ  0,05 лв. за кг. 

Други         0,10 лв. за кг. 

Цветове 
Метличина, паричка, подбел, ралица, слез, тъжник блатен 0,05 лв. за кг. 

Акация бяла, бъз       0,05 лв. за кг. 

Вратига, глог, равнец бял      0,05 лв. за кг. 

Други         0,10 лв. за кг. 

Плодове 
Боровинка червена и черна, хвойна червена   0,20 лв. за кг. 

Хвойна сибирска       0,20 лв. за кг. 

Кисел трън, къпина, малина     0,20 лв. за кг. 

Бъз, глог, конски кестен, киселица    0,20 лв. за кг. 

Бъзак, трънка        0,10 лв. за кг. 

Други         0,10 лв. за кг. 

Семена 
Есенен минзухар       0,20 лв. за кг. 

Други         0,10 лв. за кг. 

Пъпки 

Странични борови връхчета     0,20 лв. за кг. 

Бяла бреза, черна топола      0,20 лв. за кг. 

Други         0,10 лв. за кг. 

Кори 

Зърнастец, кисел трън, леска     0,20 лв. за кг. 

Върба         0,10 лв. за кг. 

Дъб         0,10 лв. за кг. 

Бреза         0,10 лв. за кг. 

Други         0,10 лв. за кг. 

 

4.  към Раздел II Цени за продажба на дървесина от горски и извън горски 

територии, собственост на община Смолян на корен се добавя пояснителен текст 

относно параметрите на асортиментите както следва: Параметри на 

асортиментите: 

Іа клас: дължина 2,5 м. от 0.41 куб. м нагоре; 3м. от 0.44 куб. м нагоре; 3,5 м. от 0.47 

куб.м.; 4 м. от 0.50 куб.м.; 4,5 м. от 0.53 куб.м. нагоре; 5 м. от 0.56 куб. м. нагоре; 5,5 
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м. от 0.59 куб.м. нагоре; 6 м. от 0.62 куб. м. нагоре 

І клас: дължина 2,5 м. от 0.17 куб. м нагоре; 3м. от 0.23 куб. м нагоре; 3,5 м. от 0.27 

куб.м.; 4 м. от 0.30 куб.м.; 4,5 м. от 0.35 куб.м. нагоре; 5 м. от 0.38 куб. м.нагоре; 5,5 

м. от 0.44 куб.м. нагоре; 6 м. от 0.48 куб. м. нагоре 

ІІ клас: дължина 2,5 м. от 0.07 куб. м нагоре; 3м. от 0.09 куб. м нагоре; 3,5 м. от 0.10 

куб.м.; 4 м. от 0.13 куб.м.; 4,5 м. от 0.14 куб.м. нагоре; 5 м. от 0.16 куб. м. нагоре; 5,5 

м. от 0.17 куб.м. нагоре; 6 м. от 0.19 куб. м. нагоре 

ІІІ клас: дължина 2,5 м. от 0.05 куб. м нагоре; 3м. от 0.06 куб. м нагоре; 3,5 м. от 0.07 

куб.м.; 4 м. от 0.08 куб.м.; 4,5 м. от 0.10 куб.м. нагоре; 5 м. от 0.11 куб. м. нагоре; 5,5 

м. от 0.12 куб.м. нагоре; 6 м. от 0.14 куб. м. нагоре 

ІV клас: дължина 2,5 м. от 0.03 куб. м нагоре; 3м. от 0.03 куб. м нагоре; 3,5 м. от 0.04 

куб.м.; 4 м. от 0.05 куб.м.; 4,5 м. от 0.05 куб.м. нагоре; 5 м. от 0.06 куб. м. нагоре; 5,5 

м. от 0.07 куб.м. нагоре; 6 м. от 0.08 куб. м. нагоре.  

 

Цените се променят както следва:  
Іа клас на сортимента 120,00 лв. 

І клас на сортимента             110,00 лв. 

 

ІІ клас на сортимента 100,00 лв. 

 

Среден и дребен  

ІІІ клас на сортимента 90,00 лв. 

ІV и V клас на сортимента 80,00 лв. 

 

обла строителна дървесина - ОЗМ – освидетелстван занаятчийски материал (която 

е с дължина до 3 метра)   70.00 лв. 

Широколистни обли дървени материали, за куб.м.  

Едър – бук, дъб, габър и други широколисти  

Іа клас на сортимент  100,00 лв. 

 

І клас на сортимента   90,00 лв. 

 

ІІ клас на сортимента  80,00 лв 

Едър – цер, акация, липа, бреза и други широколистни  

Іа клас на сортимента  70,00 лв. 

 

І клас на сортимента    60,00 лв. 

 

ІІ клас на сортимента  50,00 лв. 

Едър – орех, явор, ясен, бряст и горски- плодни    

  

Іа клас на сортимента  180,00 лв. 

І клас на сортимента   160,00 лв. 
ІІ клас на сортимента 140,00 лв. 
Среден - бук, дъб, габър и други широколисти 

  

ІІІ клас на сортимента 70,00 лв. 
ІV и V клас на сортимента 60,00 лв. 
Среден - цер, акация, липа, бреза и други широколистни  

ІІІ клас на сортимента 60,00 лв. 
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ІV и V клас на сортимента 50,00 лв. 
Среден - орех, явор, ясен, бряст и горски- плодни                    

ІІІ клас на сортимента 60,00 лв. 
ІV и V клас на сортимента 50,00 лв. 
Дребен- бук, дъб, габър и други широколисти   30,00 лв. 
Дребен- цер, акация, липа, бреза и други широколистни  20,00 лв. 

Дребен- орех, явор, ясен, бряст и горски- плодни   20,00 лв. 

Дърва за горене и вършина, за пространствен куб. метър  

дърва от иглолистни дървесни видове    10,00 лв. 

дърва от широколистни меки дървесни видове   10,00 лв. 

дърва от широколистни твърди дървесни видове             35,00 лв. 

вършина           5,00 лв. 

пънна дървесина          5,00 лв. 

обла строителна дървесина - ОЗМ – освидетелстван занаятчийски материал (която 

е с дължина до 3 метра)        70.00 лв. 

Дърва за горене и вършина, за пространствен кубичен метър от рампа  

дърва от иглолистни дървесни видове    40,00 лв. 

дърва от широколистни меки дървесни видове   40,00 лв. 

дърва от широколистни твърди дървесни видове    65,00 лв. 

вършина           5,00 лв. 

пънна дървесина          5,00 лв. 

обла строителна дървесина -ОЗМ – освидетелстван занаятчийски материал (която 

е с дължина до 3 метра)       70,00 лв. 

Обла строителна дървесина за занаятчийски цели (която е с дължина до 3 метра)
          70,00 лв.                     

За овощни видове  

за дърва за огрев за един брой        2,50 лв. 

за строителна дървесина за един брой       6,00 лв. 

За горски широколистни видове  

за дърва за огрев за един брой        5,00 лв. 

за строителна дървесина за един брой       7,00 лв. 

За горски иглолистни видове  

за дърва за огрев за един брой      5,00 лв. 

за строителна дървесина за един брой     7,00 лв. 

за новогодишни елхи за един брой     1,50 лв. 

За ценни овощни видове за дърва за огрев за един брой  6,00 лв. 

за строителна дървесина за един брой     9,00 лв. 

3. Издаване на разрешение за отсичане на до 5 /пет/ броя дървета и на лозя над 1 

декар  

(20866 – Уникален идентификатор в Регистъра на услугите) 
Издаването на разрешение за отсичане до 5 /пет/ броя дървета и на лозя над 1 

декар за имот, собственост на гражданин с трайно предназначение на територията 
земеделска, като в основата на дървото се поставя контролна общинска марка със 
съответния номер и се заплащат бройките дървета описани в разрешителното спрямо 

техния вид и предназначение по цени        10.00 лв                

За овощни видове  

за дърва за огрев за един брой      2,50 лв. 

за строителна дървесина за един брой     6,00 лв. 

За горски широколистни видове  

за дърва за огрев за един брой      5,00 лв. 
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за строителна дървесина за един брой     7,00 лв. 

За горски иглолистни видове  

за дърва за огрев за един брой      5,00 лв. 

за строителна дървесина за един брой     7,00 лв. 

за новогодишни елхи за един брой     1,50 лв. 

За ценни овощни видове  

за дърва за огрев за един брой      6,00 лв. 

за строителна дървесина за един брой     9,00 лв. 

Продажба на заразена от корояд дървесина (дърва за огрев) от бял бор, добита от 
общински имоти с трайно предназначение на територията – земеделска (с начин на 
трайно ползване пасище, пасище мера, ливада, нива, храсти и др. вид територия) или 

урбанизиране – за дърва за огрев       7,00 лв. на куб. м. 

 

Издаване на разрешение за отсичане над 5 /пет/ броя дървета и на лозя над 1 декар  

(1996 – Уникален идентификатор в Регистъра на услугите) 
„Издаване на разрешение за отсичане на над 5 /пет/ броя дървета и на лозя над 1 

декар“ в имоти общинска собственост“, като в основата на дърветата се поставя 
контролна общинска марка със съответния номер. Разрешителното по тази точка се 
издава единствено на юридически лица с регистрация и лиценз за дърводобив, като за 
тяхна сметка се поставят границите на имота от лицензиран геодезист. На юридическото 

лице  се издава само едно Разрешително. Извършва се сечта на всичката набелязана 
дървесина в имота, която се изнася, окачествява се и се оразмерява, след което се издава 
превозен билет за нейното транспортиране. След приключване на извозването и 

заплащане на дървесината по определените по – горе в Приложението цени, се извършва 
приемане на обекта, като се изготвя протокол за качествено извършена работа по 

разрешителното. В общинския имот описан в разрешителното, всички клони трябва да 
са на купове, да няма разхвърлени такива, всичко което маже да се използва като дърва 
за горене или като материал  да бъдат извозени. Ако има полски път до имота и 

структурата му е нарушена от дърводобива следва да бъде поправен и чак тогава се 
извършва проверка на място и се закрива действието на разрешителното. След приемане 
на обекта юридическото лице има отново право да участва за наемане на нов общински 

имот.          100.00 лв.  

Измерване, кубиране и маркиране на дървесина добита извън горски територии – 

общинска собственост(2008 - Уникален идентификатор в Регистъра на услугите)  
1,00 лв. на куб. м. 

Издаване на превозен билет за транспортиране на добита дървесина извън горски 

територии– общинска собственост (1068 - Уникален идентификатор в Регистъра на 
услугите)         0.50 лв. на куб. м. 

 

§ 4. Приложение 6: 

1. Част Туристически информационен център се премахва: справка в Туристически 

информационен център на община Смолян - 1 лв. 
2. Част Алибеев конак се заменя с: Нощувка в Алибеев конак, гр. Смолян – за легло 

20,00 лв. без ДДС, Нощувка в самостоятелна стая със санитарен възел (за една 
нощувка) 40,00 лв. без ДДС, Нощувка в самостоятелна стая без санитарен възел 

(за една нощувка) 30,00 лв. без ДДС. 

3. Добавя се нова част - с наименование „Норвежката Къща“ с. Момчиловци, цена 
за нощувка на човек 25 лева без ДДС, наем на цяла сграда за ден – 850 лв. без 
ДДС, наем на голяма конферентна зала за ден – 250 лв. без ДДС,  наем на малка 
конферентна зала и обучителен кабинет – 100 лв. без ДДС, наем на помещение за 
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хранене – 70 лв. 
 

 Наредбата влиза в сила от  01.01.2022 г.  
 

II. Възлага на кмета на община Смолян да публикува приетите промени и 

допълнения на Наредба № 2 за определянето и администрирането на местните такси и 

цени на услуги на територията на община Смолян на интернет страницата на община 
Смолян. 

 

 

ПО ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Одобряване на План-сметка за 
разходите по събирането, извозването и обезвреждането в депа или други съоръжения на 
битови отпадъци, както и за поддържането на чистотата на територии за обществено 

ползване и определяне на годишния размер на такса битови отпадъци на територията на 
Община Смолян за 2022 г. 

Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Колеги, преминаваме към следващата точка от дневния ред, а 
именно одобряване на План-сметка за разходите по събирането, извозването и 

обезвреждането в депа или други съоръжения на битови отпадъци, както и за 
поддържането на чистотата на територии за обществено ползване и определяне на 
годишния размер на такса битови отпадъци на територията на Община Смолян. Давам 

думата на г-н Мелемов. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Благодаря! Няма какво да добавя. Аз смятам, че горе-долу вече 
обсъдихме. 
ВИОЛЕТА БОЯДЖИЕВА: То няма смисъл. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Колеги, да ви кажа как са становищата на комисиите. 
Становищата на комисиите са: Комисията по здравеопазване, социални дейности, 

образование, култура и младежки дейности – „за“ 4, „против“ 1, „въздържал се „ 1. 

Комисията по бюджет – „за“ 3, „против“ 7, „въздържали се“ 2. Комисия по ТСУ – „за“ 

4“, „против“ 1, „въздържал се“ 1. Комисията по законност – 3 „за“, „против“ 1, 

„въздържали се“ 2. Имате думата за изказвания. Г-н Салих Аршински. 

СТОЯН ИВАНОВ: Как Аршински? Аз преди него вдигнах ръка. Председател на комисия 
съм. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Добре, заповядайте! Заповядайте, г-н Иванов! Няма никакъв 
проблем. 

СТОЯН ИВАНОВ: Уважаеми колеги, както председателят на Общинския съвет спомена, 
на нашата комисия не беше приета план-сметката. И аз във връзка с това, че в Наредба 
№ 2 не се приеха вдигане на промилите, тя става неизпълнима. Малко преди това аз имах 

възможността да ви кажа, че това е едно очакване, едно предположение за разходи план-

сметката. В края на краищата на база на тези промили, с които ще бъдат всички граждани 

задължени да си платят такса битови отпадъци, няма да се постигне този размер от 
5 500 000 лв. Най-вероятно около 4 милиона лева отново ще постигнем с тези данъчни 

ставки. Така че дали ще приемем или не, да я приемем, но така или иначе няма да 
постигнем приходите от такса битови отпадъци в тези размери, колкото е зададено в 
план-сметката. Това искам да кажа. Волята на Общинският съвет е последна. 
ВИОЛЕТА БОЯДЖИЕВА: Само една реплика, ако може. Няма да се изказвам.  

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Благодаря ви, г-н Иванов! Заповядайте, г-жо Бояджиева. 
ВИОЛЕТА БОЯДЖИЕВА: Тъй като очевидно предложената план-сметка не 
кореспондира с това, което приехме в Наредбата, тука не можем да говорим приемем или 
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не приемем. Предлагам изобщо да отхвърлим тази предложена план-сметка. Тя не 
кореспондира с това, което приехме в Наредбата. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Категорично е така. Безспорно. Извинявам се, че така се 
включвам. 

САЛИХ АРШИНСКИ: Реплика. Имам ли думата? 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Да, имате думата за реплика. 
САЛИХ АРШИНСКИ: За реплика в момента. Колеги, това, което коментирате, от части 

е  вярно, само че ако ние не приемем план-сметка, каквато и да е, остава да действа 
старата, която е миналогодишната. Ето защо аз ви предлагам да приемем план-сметка с 
много нови предложения, които аз когато почна да се изказвам, ще дам като предложения 
за цифри. Но ние не приемем ли план-сметка, остава да действа миналогодишната, която 

е 5 милиона и кусур. Благодаря! 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Благодаря ви, г-н Аршински! Г-н Топов. 
ФИЛИП ТОПОВ: Значи аз искам да внеса малко яснота. Вярно е, че план-сметката е 
производна на предишната наредба – таксите. В крайна сметка колегите знаят за какво 

иде реч, но за хората в общината… Това го вземете като изказване, г-жо председател. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Г-н Аршински е преди вас за изказване. Това е за реплика. 
ФИЛИП ТОПОВ: При това положение ще изчакам колегата Аршински и ще се 
възползвам по-късно да се изкажа. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Заповядайте, г-н Аршински! 

САЛИХ АРШИНСКИ: За изказване? 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Да. 
САЛИХ АРШИНСКИ: Моето конкретно предложение е следното. Точка I римско, 1 

арабско „Събиране и транспортиране на битовите отпадъци от жилищни и нежилищни 

имоти..“ и така насетне до края, сумата от 2 556 360 лв. да бъде редуцирана на 1 856 360 

лв.  Или сумарно по I римско – 1  856 360 лв. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Г-н Аршински, само за секунда. Тука от Общинска 
администрация г-н Захариев иска уточнение да направи. 

САЛИХ АРШИНСКИ: Аз не съм приключил с изказването. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Знам, че не сте приключили. Нека, приключете си с изказването 

и след това. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Има връзка между двете просто 

САЛИХ АРШИНСКИ: Добре, нека да чуем г-н Захариев. 
МАРИН ЗАХАРИЕВ – зам.-кмет на Община Смолян: Здравейте уважаеми съветници! 

Хубави празници желая, ако не се чуем пак. Аз тука искам да подкрепя г-н Топов,  който 

преди около половин час на предишната точка каза, и то това е мнениие на Съда, не е 
наше мнениие, че предложения за промени се правят по време на обществените 
консултации. И видите ли, по памет цитирам, Съдът казва, всичко, което се прави по 

време на сесия като предложения, то не е било достъпно до гражданите и е извън срока. 
И Съдът ни връща такива промени. Това не е мое мнение, цитирам решение на съда. 
Иначе вие си направете предложенията, не искам да ви прекъсвам. Но или се прави във 
времето за обществени консултации и след като изтече това време, Съдът тълкува, че не 
могат да се правят нови предложения. Или се приемат всички, които са направени на 
време, или се гласува „за“ или „против“. Така че продължете, ако искате, но това сме го 

вече проигравали със съдебни решения. 
САЛИХ АРШИНСКИ: Ще продължа и ще кажа защо. Това е нон сенс, да не кажа 
глупост. При обсъждания, каквито и да са те, имат предложения, за какво е тогава 
Общинският съвет и съветниците? 

МАРИН ЗАХАРИЕВ: Ами съдът трябва да попитаме. Аз само констатирам на Съда.. 
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САЛИХ АРШИНСКИ: Нека, ще попитаме, когато е необходимо Съда. Ако гражданите 
или буден гражданин предлага нещо, за какво е Общинският съвет като институция и 

общинските съветници, ако те като оправомощен орган на свое заседание нямат право 

на мнение? Второ. В нашият Правилник изрично е записано, че общинските съветници 

имат право да искат отлагане, оттегляне или предложения за корекции. Чуваме ли се? 

МАРИН ЗАХАРИЕВ: Да, да. Благодаря! Аз няма повече какво да добавя. Благодаря ви! 

САЛИХ АРШИНСКИ: Ето защо аз мисля, че… Не искам да се изказвам лошо за съдията, 
който по този начин тълкува нещата, но това е нон сенс. За какво изобщо тогава 
гласуваме план-сметка, ако общинските съветници нямат право на мнение? Аз затова 
държа да кажа до край предложенията, които започнах. По I римско мисля, че записахте, 
г-жо председател. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Да, записах. 1  856 360 лв. 
САЛИХ АРШИНСКИ: Да, благодаря! По следващото - „Обезвреждане на битовите 
отпадъци в депа или други съоръжения“, точка 1 „Отчисления по чл. 60 от Закона за 
управление на отпадъците“ – 16 000 лв. се запазва. Чуваме ли се? 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Да. Чуваме ви. 

САЛИХ АРШИНСКИ: Точка 2 „Отчисления по чл. 64 от Закона за управление на 
отпадъците“ – сумата от 950 000 се редуцира на 900 000 лв. Точка 3 „Експлоатационни 

разходи на съответните съоръжения (включително за сепариране и оползотворяване на 
битови отпадъци)“ – от 1 000 800 лв. се редуцира на 700 800 лв. Депониране и съхранение 
на битови отпадъци – от  259 700 лв. се редуцира на 209 700 лв. или сумарно, ако 

правилно съм сметнал за обезвреждане на битови отпадъци 1 826 500 лв. По последната 
графа – почистване на улични платна, площади, алеи и паркове, понеже знаете какво е 
мнението на гражданите, сумата от 625 800 лв. се редуцира на 325 800 лв. или сумарно 

за цялата план-сметка, сумарно е 4 008 000 лева, ако не ме бърка паметта. Това е моето 

конкретно предложение. Благодаря! 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Благодаря, г-н Аршински! 

САЛИХ АРШИНСКИ: Ако ми позволите, само едно изречение да добавя. Още повече, 
че от Общинска администрация беше казано, че събираемостта за миналата година е 
около 4 милиона. Така че с оглед на това, че приехме наредбата със същите промили, с 
оглед на това, че гражданите не са  станали повече или по-богати, с оглед натова, че има 
недоволство от фирмата „Титан“ с всичките й производни, мисля, че в момента това 
предложение за намаляване на план-сметката от 5 508 000 на 4 008 000 е резонно. 

Благодаря! 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Благодаря, г-н Аршински! Г-н Стоян Иванов и г-жа Екатерина 
Гаджева, реплики или изказвания? 

СТОЯН ИВАНОВ: Аз реплика. 
ЕКАТЕРИНА ГАДЖЕВА: Аз реплика също. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Добре, заповядайте! 
СТОЯН ИВАНОВ: Реплика в смисъл, че аз мога да предложа и 3 милиона план-сметка 
по същата схема на г-н Аршински, ама то това не е издържано. Вие виждате Общинска 
администрация колко подробно години по години ви е дала информация за натрупания 
боклук години по години, за тарифите, които са и така нататък. Примерно сещам се, г-н 

Аршински каза, от 950 000 намаляме на 900 000 отчисленията по чл. 64 от Закона за 
отпадъците. Е, как да стане тая работа? Или трябва да кажеш… Тука няма да е 10 тона, 
ами ще е 9 тона и 500 000. По тази тарифа може и така и да стигнем тези размери. Ама 
така произволно цифри е несериозно. Несериозно е! Всички искаме да е по-малка план-

сметката. Дали ще е 4 700 000, дали ще е 4 300 000, дали ще е 5 милиона, миналата година 
беше 4 700 000, доколкото си спомням. Не знам дали… 

ВИОЛЕТА БОЯДЖИЕВА: 5 464 000. 
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СТОЯН ИВАНОВ: А така, 4 700 000. 

ВИОЛЕТА БОЯДЖИЕВА: 5 милиона, пет. 
СТОЯН ИВАНОВ: Да се върнем към тази план-сметка. То няма лошо в това нещо. 

Въпросът е, че трябва да е обосновано по някакъв начин. Както са го направили 

експертите в администрацията. И затова това предложение аз няма да го подкрепя, 
защото не почива на реалностите. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Благодаря, г-н Иванов! 
СТОЯН ИВАНОВ: Колеги, или приемаме, или не приемаме. Това е. Благодаря! 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Благодаря, г-н Иванов! Г-жа Екатерина Гаджева. 
ЕКАТЕРИНА ГАДЖЕВА: Моята реплика в голяма степен дублира изказването на г-н 

Иванов, а именно, че план-сметката се изчислява на база прогнозни количества битови 

отпадъци. Всъщност аз не съм сигурна, че кореспондираха цифрите, които каза, на 
едното и на другото място. Г-н Аршински да ни даде малко пояснения на какво 

количество за депониране на входящ отпадък е смятал или просто принципно е намалил? 

Аз като цяло няма да подкрепя предложената план-сметка, но не мисля, че тази, която г-
н Аршински в момента импровизира, би могла да се отнесе правилно по пера. Тъй като 

не може да запазиш чл. 60, а да намалиш 64. Тези два члена са свързани с реално 

депонирано количество. Или двата ще намаляваме, или двата ще запазваме. Защото в 

план-сметката има доста математика. Колко е входящия? Колко е сепарирания? Колко е 
депонирания? И така без изчисления не може да предложим реална сума. А на принципа, 
че тя се изплаща на реални разходи, това би трябвало да е водещо, но аз пак казвам, няма 
да подкрепя предложената план-сметка, но не мисля, че и във варианта, в който се 
предлага в момента отговаря на действителността. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Благодаря, г-жо Гаджева! Г-н Аршински. 

САЛИХ АРШИНСКИ: Ако няма повече реплики, има дуплика. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Няма. А, г-н Топов, вие реплика или изказване? 

ФИЛИП ТОПОВ: Не, изказване. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Г-н Аршински. 

САЛИХ АРШИНСКИ: Значи дуплика. Дуплика. Благодаря! Първо, чуваме ли се? 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Да! 
САЛИХ АРШИНСКИ: Първо, не съм учуден от напорите план-сметката или да бъде 
приета, или да не бъде приета, с оглед на неща, които не мога да коментирам. Знам, че 
има мотивация или да бъде приета такава, или да не бъде приета, за да остане старата, 
която е достатъчно надута. Или както г-н Иванов правилно каза, мотивацията си върши 

работата. На второ място, сумите въобще не са изсмукани от пръста. Те са на сравнителен 

анализ на община, която успя да прекрати договора с „Титан“ и да си организира 
сметосъбирането и сметоизвозването. Зад всяка една цифра, която казвам, мога да дам 

разчети защо тя е такава. За съжаление при онлайн сесия няма как да ви го направя. И на 
трето място. Да, по отношение на отчисленията по чл. 60 и 64 те са прогнозни, но аз пак 

казвам, областния град намалява, дори тези суми, аз първата част по чл. 60 въобще не я 
пипам, защото тя е 16 000 лв., но аз не смятам, че отчитания отпадък, който фирмата 
депонира, кореспондира с истинския, който тя депонира. Мисля, че някой от колегите 
при коментиране на наредбата беше ясен. Служители на „Титан“ са и на входа и изхода, 
та даже и на контрола. И това всички го знаят. Така че зад всяка една цифра, която съм 

предложил, стоят конкретни и точни разчети с километри, с население и така нататък. 

Още повече, за втори път да кажа, предложеното намаление е до там, до колкото ние 
събираме. Тоест ако ние събираме 4 милиона, ще платим до 4 милиона, а няма да вземаме 
от местните приходи, за да плащаме на „Титан“ масраф, които отгоре на всичко не си 

вършат работата. И на последно място като дуплика. Смятам, че опитите да се прокара 
идеята „или приемаме такава, или никаква“ обслужва интересите на „Титан“. Защото 
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неприемането на план-сметка означава едно единствено нещо. Старата план-сметка 
действа, а тя е раздута. Благодаря! 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Благодаря, г-н Аршински! Г-н Топов, имате думата за изказване. 
ФИЛИП ТОПОВ: Сега, секунда само да сваля ръката. Първо по отношение на 
предложения проект за решение. Обърнете внимание колеги, че тука става въпрос не за 
приемане, а за одобряване на план-сметката. Изправени сме в една тупикова ситуация, 
която ако не одобрим тази план-сметка, ще действа миналогодишната. 
Миналогодишната план-сметка, уважаеми колеги, е прекалено раздута. И не е 
обективирана, както и не е обоснована. В случая, аз съм склонен и ще подкрепя 
предложението на г-н Аршински по I римско, т. 1. Какво касае? Транспортиране на 
битовите отпадъци от жилищните и нежилищни имоти на гражданите, предприятията, 
попадащи в рамките на организираното сметосъбиране. Там е заложена сума 2 556 000. 

Разумно е, с оглед намаляване на битовите отпадъци… 

МАРИАНА ЦЕКОВА: Те не намаляват. 
ФИЛИП ТОПОВ: … тази сума да бъде коригирана. Разумно е това, което го предлага г-
н Аршински. Предлагам да го подкрепим. По-нататък. Относно отчисленията, които ние 
дължим по чл. 60 от Закона за управление на отпадъците и по чл. 64 пак от същия закон, 

г-н Аршински не предлага драстично намаляване. Предлага само с 50 000 лв. От 950 000 

заложени по чл. 64 на 900 000 лв. По-надолу, което е много интересно. За почистването 

на улиците, платната, площадите и така нататък, и така нататък, той предлага също едно 

нормално намаляване. Или да не губим много време, от предлаганите 5 508 000, г-н 

Аршински, аз също бих подкрепил такова предложение и имах намерение точно в тази 

насока да предлагам намаляне на тези показатели, за около 4 милиона. Това са 
нормалните възможности за събиране на тези такси и цени на услуги. Относно другото, 

което обаче е по-важно. Общината има така наречената Програма за управление на 
отпадъците. Там влизат редица неща, които ние по Закона за управление на отпадъците 
сме длъжни да ги изпълняваме. Усилията за в бъдеще трябва да бъдат насочени за 
намаляване на тези отпадъци, за да могат пък да ни спаднат така наречените 
задължителни отчисления по чл. 60 и 64 от Закона за управление на отпадъците. И 

завършвайки казвам, ако ние в момента не одобрим тази план-сметка, която ни е 
предложена, се връщаме на сумата, която е за миналата година и която не е добре за 
хората, живеещи на територията на община Смолян. По-разумното решение е да 
приемем предложението на г-н Аршински и в този вид да я одобрим. Няма пречка, няма 
пречка да бъдат предлагани изменения на база настъпилите фактически, както казваме 
юристите, и правни основания. Фактическите основания – намалява населението, 

намаляват битовите отпдаъци. Виждате какво е състоянието по почистване на уличните 
платна и така нататък, и така нататък. Дефакто искаме увеличаване на тази такса относно 

събирането и превозването и прочие. Лично аз ще гласувам за предложението на г-н 

Аршински. Благодаря! 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Благодаря, г-н Топов! Други изказвания? Г-н Бадев. 
СТЕФАН БАДЕВ: Аз имам едно предложение към г-н Аршински. На мейл листите, на 
съветниците ги имате, за 30 секунди можете да ни изпратите тази разбивка по пера. За да 
се запознаем с вашето предложение. Казахте, че го имате разбито. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Благодаря, г-н Бадев! Г-н Аршински, отговор на репликата. 
САЛИХ АРШИНСКИ: Да, благодаря! Г-н Бадев, цифрите, които предложих, са на база 
сравнителен анализ с Община Мадан, която оперираше с „Титан“, която успя да прекрати 

договора с „Титан“. Взел съм предвид разценките като километри. Взел съм предвид 

броя на население като големина – Община Мадан и Община Смолян и заедно с ресорния 
заместник-кмет съм смятал.  

МАРИАНА ЦЕКОВА: С мен не. 
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ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: С Марин сигурно. 

САЛИХ АРШИНСКИ: Не с вас, г-жо Цекова. С ресорния кмет, който се занимава с 
темата в съседната на нам община. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Колеги, други изказвания има ли? Г-н Топов, реплика ли? 

ФИЛИП ТОПОВ: Дуплика приемете, г-жо Аръчкова, на г-н Бадев, на г-н Аршински. 

Колеги, няма значение от къде идва това предложение. Предложението на г-н Аршински 

в момента, в малко по-намален вид и размер смятах да го направя и аз. Затова нека да не 
гледаме от къде идва това предложение. Това предложение е добро и в интерес на всички 

граждани в общината. И моля ви, наистина да го подкрепите! Благодаря! 
СТЕФАН БАДЕВ: Никой не отрича, че е добро предложението. Просто г-н Аршински 

каза, че има разбивка, затова го помолих да ни я изпрати. 

САЛИХ АРШИНСКИ: Г-н Бадев, обещавам в рамките на дни да ви дам разбивка по пера. 
Просто ще я изпиша на таблица. 
СТЕФАН БАДЕВ: О`кей! 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Благодаря, г-н Топов, Бадев и Аршински! Други изказвания има 
ли? Не виждам. Който е съгласен да прекратим разискванията, моля да гласува. Против“? 

„Въздържали се“? 

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

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: С 26 „за“, без „против“ и „въздържали се“, прекратихме 
разискванията. Колеги, преминаваме към гласуване на така направеното предложение на 
г-н Аршински. Който е съгласен, моля да гласува. 
ФИЛИП ТОПОВ: Извинявайте, трябва да е поименно, г-жо Аръчкова. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Поименно ще бъде когато вземаме последното решение, г-н 

Топов. Когато всяко предложение се гласува едно по едно, всяко предложение само за 
себе си може да бъде… 

ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 12, „ПРОТИВ“ – 3, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 13. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Колеги, ще преминем на гласуване поименно, защото сме на 
половина. 
СТОЯН ИВАНОВ: 15 гласа трябват. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Нямаме 15 гласа нито от единия вид, нито от другия вид. Като се 
съберат 13 „въздържали се“ и 3 „против“, стават 16, а „за“-то са 12.  

 

Поименно гласуване на предложението на Салих Аршински: 

 

1. Ангел Безергянов      – „въздържал се“ 

2. Божидар Шуманов      – „въздържал се“ 

3. Валентин Кюлхански     – „за“ 

4. Венера Аръчкова      – „въздържала се“ 

5. Вижданка Младенова     – „за“ 

6. Виолета Бояджиева      – „за“ 

7. Денислав Костов      – „въздържал се“ 

8. Димитър Ангелов      – „въздържал се“ 

9. Димитър Кръстанов     – „за“ 

10. Екатерина Гаджева      – „въздържала се“ 

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

14. Коста Начев       – отсъства 
15. Мария Семерджиева     – „въздържала се“ 

16. Милен Журналов      – „за“ 
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17. Минчо Симов     – „за“ 

18. Петър Мирчев      – „въздържал се“ 

19. Петър Янев       – „въздържал се“  

20. Рабие Кьосева      – „за“ 

21. Радослава Вълчанова – Кисимова    – „въздържала се“ 

22. Салих Аршински      – „за“  

23. Сийка Йочева      – „за“ 

24. Софка Иванова      – „въздържала се” 

25. Стефан Бадев      – „за“ 

26. Стоян Иванов      – „против“ 

27. Тихомир Ризов      – „за“ 

28. Тодор Митов      – „въздържал се” 

29. Филип Топов      – „за“ 

 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: 13  „за“, 1 „против“ и 12 „въздържали се“. Пак няма решение. 
СТОЯН ИВАНОВ: Не се приема. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Не се приема. Няма решение. По принцип няма решение, защото 

е равнопоставено. 

СТОЯН ИВАНОВ: 15 гласа трябват. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Съгласна съм, г-н Иванов, че 15 гласа трябват, но казвам, че в 

момента са 13 гласа „за“, 1 „против“ и 12 „въздържали се“. Тъй че преминаваме към 

гласуване на основното предложение. 
САЛИХ АРШИНСКИ: Г-жо Аръчкова.. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Да, г-н Аршински? 

САЛИХ АРШИНСКИ: Процедура. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Да. 
САЛИХ АРШИНСКИ: Моля за протокола поименно да бъдат упоменати всичките 
съветници с начина им на гласуване. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: То е поименно гласуване. Всички ни слушат кой как е гласувал. 

САЛИХ АРШИНСКИ: Не, аз имам друго предвид. В протокола, в писмения вариант, 
който изготвя администрацията, да бъдат упоменати съветниците и начина им на 
гласуване. Аз ще искам този протокол. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Да, няма никакъв проблем. Ние го отразяваме в писмения 
протокол кой как е гласувал, когато е поименно гласуването. 

САЛИХ АРШИНСКИ: Благодаря! 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Г-н Топов. Значи процедура, г-жо Аръчкова! Колегата Аршински 

предложи няколко изменения и аз ще ви предложа да спазваме наистина хронологията и 

да гласуваме всяко негово предложение едно по едно. Защото може пък таксата, която е 
по събиране, чистене и така нататък, да не удовлетворява колегите от мнозинството. 

Затова чисто процедурно. В момента гласувахме първото му предложение по точка 
римско I, т. 1. Давайте нататък. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Гласували сме цялото предложение, г-н Топов, сметката да бъде 
4 008 000 лв. разпределена. План-сметката е едно цяло. В крайна сметка аз не виждам 

какво да гласуваме. Да гласуваме сметосъбиране отделно, сметоизвозване отделно, 

почистване на територии отделно, чл. 60 отделно, чл. 64 отделно. Това ли искате? 

СТОЯН ИВАНОВ: Той може всичко да иска, г-жо Аръчкова! Продължавайте по дневния 
ред. 

ФИЛИП ТОПОВ: Ако позволите, оспорвам гласуването и моля отново прегласуване на 
предложението на колегата Аршински. 

МАРИАНА ЦЕКОВА: Колко пъти? 
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ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Като искат прегласуване, прегласуване. 
 

Поименно прегласуване на предложението на Салих Аршински: 
 

1. Ангел Безергянов      – „въздържал се“ 

2. Божидар Шуманов      – „въздържал се“ 

3. Валентин Кюлхански     – „за“ 

4. Венера Аръчкова      – „въздържала се“ 

5. Вижданка Младенова     – „за“ 

6. Виолета Бояджиева      – „за“ 

7. Денислав Костов      – „въздържал се“ 

8. Димитър Ангелов      – „въздържал се“ 

9. Димитър Кръстанов     – „за“ 

10. Екатерина Гаджева      – „въздържала се“ 

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

14. Коста Начев       – отсъства 
15. Мария Семерджиева     – „въздържала се“ 

16. Милен Журналов      – „за“ 

17. Минчо Симов     – „за“ 

18. Петър Мирчев      – „въздържал се“ 

19. Петър Янев       – „въздържал се“  

20. Рабие Кьосева      – „за“ 

21. Радослава Вълчанова – Кисимова    – „въздържала се“ 

22. Салих Аршински      – „за“  

23. Сийка Йочева      – „за“ 

24. Софка Иванова      – „въздържала се” 

25. Стефан Бадев      – „за“ 

26. Стоян Иванов      – „против“ 

27. Тихомир Ризов      – „за“ 

28. Тодор Митов      – „въздържал се” 

29. Филип Топов      – „за“ 

 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: 13  „за“, 1 „против“ и 12 „въздържали се“. Резултатът е един и 

същ с преди малко. Да, г-н Аршински. 

САЛИХ АРШИНСКИ: Благодаря! Чисто процедурно. Аз бих помолил колегите 
съветници, които са против увеличаването или оставането на миналогодишната, на 
цялото гласуване на план-сметката да не участваме в гласуването, за да видим кои са 
онези 15 гласа, които ще подкрепят вдигането на таксата и плащането на едни пари на 
„Титан“. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Сега преминаваме към гласуване на предложеното ни от г-н 

Мелемов в докладната, така предложената ни план-сметка. 
ФИЛИП ТОПОВ: Цялата. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Цялата план-сметка, както е предложена. 
 

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

1. Ангел Безергянов      – „въздържал се“ 

2. Божидар Шуманов      – „въздържал се“ 

3. Валентин Кюлхански     – „против“ 
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4. Венера Аръчкова      – „въздържала се“ 

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

7. Денислав Костов      – „въздържал се“ 

8. Димитър Ангелов      – „въздържал се“ 

9. Димитър Кръстанов     – „против“ 

10. Екатерина Гаджева      – „въздържала се“ 

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

14. Коста Начев       – отсъства 
15. Мария Семерджиева     – „въздържала се“ 

16. Милен Журналов      – отсъства 
17. Минчо Симов     – отсъства 
18. Петър Мирчев      – „въздържал се“ 

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

21. Радослава Вълчанова – Кисимова    – „против“ 

22. Салих Аршински      – не участва в гласуването 

23. Сийка Йочева      – „против“ 

24. Софка Иванова      – „въздържала се” 

25. Стефан Бадев      – „против“ 

26. Стоян Иванов      – „за“ 

27. Тихомир Ризов      – „въздържал се“ 

28. Тодор Митов      – „за” 

29. Филип Топов      – „против“ 

 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: 2 „за“, 9 „против“, 10 „въздържали се“.  

ФИЛИП ТОПОВ: Не се одобрява. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Не се одобрява така предложената план-сметка. 
 

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

– кмет на община Смолян, на основание чл.21, ал.1, т. 7 от Закона за местно 

самоуправление и местна администрация, чл. 66, ал.1 от Закона за местните данъци и 

такси 

Р Е Ш И: 

 

Предложеният проект на решение не се приема (чл. 27, ал. 4 от ЗМСМА). 

 

ФИЛИП ТОПОВ: Работим по миналогодишната. 
САЛИХ АРШИНСКИ: От името на група. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Да, г-н Аршински. 

САЛИХ АРШИНСКИ: Благодаря! От името на група. Уважаеми колеги общински 

съветници, уважаеми граждани, които в момента наблюдават нашата сесия. С 

гласуването по тази точка реално това, което се случи е, че ненамерената подкрепа за 
намаляване на план-сметката за необходимите разходи по дейностите на сметосъбиране, 
сметоизвозване, мнозинството в Общинския съвет подари едни пари от вашите такси и 

данъци на „Титан“ за поредна година. Означава, че апаратните игри с гласуването 

„въздържал се“ и „не участва в гласуването“, работят за подкрлепа на „Титан“ и за 
продължаващото обезкървяване на Община Смолян. Благодаря! 
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ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Благодаря, г-н Аршински! Колеги, преминаваме към следващата 
точка от дневния ред. 

 

ПО ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Отдаване под наем на помещения 
частна общинска собственост, находящи се в Стоматологична поликлиника гр. Смолян, 

чрез публичен търг с тайно наддаване по реда на Закона за общинската собственост. 
Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Следващата точка ще я оттеглям. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Тя е за отдаване под наем в Стоматологията. Да си я оттеглял 

одеве. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Сега ще я оттегля. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Не може сега. Тя е в дневния ред. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Добре. Друг път съм го правил, ама хайде! Давай, давай!  

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Следващата точка е отдаване под наем на помещения частна 
общинска собственост, находящи се в Стоматологична поликлиника гр. Смолян, чрез 
публичен търг с тайно наддаване по реда на Закона за общинската собственост. Давам 

думата на г-н Мелемов. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Тъкмо исках да я оттегля, но г-жа Аръчкова ми каза, че вече е 
късно. Така че няма какво да добавя. Просто идеята е, че имаме точка след това, която 

пак касае стоматологията и от нея зависи вече от тук нататък какво ще се прави с тия 
помещения. Но аз смятам, че няма как Общината да продължава да субсидира бизнес. 
Така че затова. Но тъй като не мога да я оттегля, давайте! Няма какво да добавя. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Благодаря, г-н Мелемов! Становищаата на комисиите по бюджет 
и финанси -  „за“ 10, „против“ и „въздържали се“ няма, 1 не гласува. Комисия по ТСУ – 

„за“ 5, „против“ 0, „въздържали се“ 0 и 2 отказали да гласуват. Комисията по законност 
– „за“ 6, „против“ 0, „въздържали се „ 0. Колеги, имате думата за изказване. Има ли 

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, поименно гласуване. 
 

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

 

1. Ангел Безергянов      – „за“ 

2. Божидар Шуманов      – „за“ 

3. Валентин Кюлхански     – „за“ 

4. Венера Аръчкова      – „за“ 

5. Вижданка Младенова     – „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       – отсъства 
15. Мария Семерджиева     – отсъства 
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16. Милен Журналов      – отсъства 
17. Минчо Симов     – отсъства 
18. Петър Мирчев      – „за“ 

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

21. Радослава Вълчанова – Кисимова    – „за“ 

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

24. Софка Иванова      – „за” 

25. Стефан Бадев      – „за“ 

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

29. Филип Топов      – „за“ 

 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: С 19 „за“, без „против“ и „въздържали се“ приехме решението на 
точката относно отдаване под наем. 

 

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

– кмет на община Смолян, на основание чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Закона за общинската 
собственост, чл.26 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с 
общинско имущество чл. 21, ал. 1 т. 8 ал. 2 и чл. 27 ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация 
 

Р Е Ш И: 

 

І. Дава съгласие Кмета на Община Смолян да отдаде под наем чрез публичен търг 
с тайно наддаване за срок от 5 години по цени определени в Приложение № 2 на Наредба 
за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в община 
Смолян, Раздел XIII-Тарифа за определяне на месечния наем за един квадратен метър 

при отдаване под наем на общински имоти, както следва: 
 

1. Самостоятелен обект с идентификатор 67653.917.623.7.78 (шест седем шест пет 
три точка девет едно седем точка шест двe три точка седем точка седем осем) със ЗП 

20.44 /двадесет цяло и четиридесет и четири стотни/ кв.м. предназначение на 
самостоятелния обект: за здравни и социални услуги, брой нива на обекта:1, обект 321 

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

имот с идентификатор 67653.917.623, актуван с Акт за частна общинска собственост № 

2139/14.07.2021 год., вписан в Служба по вписванията – Смолян под №1802, акт № 101, 

том VI, н.д. 363, вх. регистър 1818/09.08.2021г. (т.3.2.Здравни услуги -3,70  за кв.м.  ). 
 

2. Самостоятелен обект с идентификатор 67653.917.623.7.67 (шест седем шест пет 
три точка девет едно седем точка шест двe три точка седем точка шест седем) със ЗП 

16.98 /шестнадесет цяло и деветдесет и осем стотни/ кв.м. предназначение на 
самостоятелния обект: за здравни и социални услуги, брой нива на обекта:1, обект 505, 

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

имот с идентификатор 67653.917.623, актуван с Акт за частна общинска собственост № 

2144/14.07.2021 год., вписан в Служба по вписванията – Смолян под №1798, акт № 97, 

том VI, н.д. 359, вх. регистър 1814/09.08.2021г. (т.3.2.Здравни услуги  -3,70 за кв.м. ). 
 



Протокол № 30/22.12.2021 г.  

  

84 

 

3. Самостоятелен обект с идентификатор 67653.917.623.7.66 (шест седем шест пет 
три точка девет едно седем точка шест двe три точка седем точка шест шест) със ЗП 16.98 

/шестнадесет цяло и деветдесет и осем стотни/ кв.м. предназначение на самостоятелния 
обект: за здравни и социални услуги, брой нива на обекта:1, обект 506, разположен на 
етаж: 3 в сграда с идентификатор 67653.917.623.7, находяща се в поземлен имот с 
идентификатор 67653.917.623, актуван с Акт за частна общинска собственост № 

2145/14.07.2021 год., вписан в Служба по вписванията – Смолян под №1800, акт № 99, 

том VI, н.д. 361, вх. регистър 1816/09.08.2021г. (т.3.4.Административен офис -4,50 за 

кв.м. ). 

 

4. Самостоятелен обект с идентификатор 67653.917.623.7.62 (шест седем шест пет 
три точка девет едно седем точка шест двe три точка седем точка шест двe) със ЗП 16.98 

/шестнадесет цяло и деветдесет и осем стотни/ кв.м. предназначение на самостоятелния 
обект: за здравни и социални услуги, брой нива на обекта:1, обект 508, разположен на 
етаж: 3 в сграда с идентификатор 67653.917.623.7, находяща се в поземлен имот с 
идентификатор 67653.917.623, актуван с Акт за частна общинска собственост № 

2147/14.07.2021 год., вписан в Служба по вписванията – Смолян под №1801, акт № 100, 

том VI, н.д. 362, вх. регистър 1817/09.08.2021г. (т.3.2.Здравни услуги  -3,70 за кв.м. ). 

 

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

лева на месец на помещение, без ДДС. 

 

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

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

от 5 (пет) години. 

 

 

ПО ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Отдаване под наем на части 

от имот, публична общинска собственост по реда на Закона за общинската собственост. 
Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Преминаваме към точка 14 от дневния ред. Отдаване под наем на 
части от имот, публична общинска собственост по реда на Закона за общинската 
собственост  
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Няма какво да добавя и тука. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Становищата на комисиите са положителни. Колеги, имате 
думата за изказвания. Не виждам. Г-жо Бояджиева, вие? Изказвате ли искате? 

ВИОЛЕТА БОЯДЖИЕВА: Не, не. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Добре. Няма проблем. Колеги, предлагам да прекратим 

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

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

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

 

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

 

1. Ангел Безергянов      – „за“ 

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

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

7. Денислав Костов      – „за“ 

8. Димитър Ангелов      – „за“ 

9. Димитър Кръстанов     – „за“ 

10. Екатерина Гаджева      – „за“ 

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

14. Коста Начев       – отсъства 
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      – отсъства 
23. Сийка Йочева      – „за“ 

24. Софка Иванова      – „за” 

25. Стефан Бадев      – „за“ 

26. Стоян Иванов      – „за“ 

27. Тихомир Ризов      – „за“ 

28. Тодор Митов      – „за“ 

29. Филип Топов      – „за“ 

 

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

относно отдаване под наем на части от имоти.  

ПЕТЪР ЯНЕВ: Г-жо Аръчкова, спря ви микрофона. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Благодаря! 
ФИЛИП ТОПОВ: Този д-р Янев като технически сътрудник. 

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

относно отдаването под наем по точка 14. 

 

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

– кмет на община Смолян, на основание чл. 14 ал.7 и ал.8, от Закона за общинската 
собственост, чл. 21, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и 

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

 

Р Е Ш И: 

 

І. Дава съгласие Кмета на Община Смолян да открие процедура за провеждане на 
публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот – публична 
общинска собственост - пешеходен подлез за създаване на неформално младежко 

пространство или еквивалентно на него, актуван с акт за публична общинска собственост 
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№ 70/20.02.1998г. с обща площ 148.03 кв.м., при граници гл. пътна комуникация, р. 

Черна и улици. 
 

1. Определя минимална годишна наемна цена, която не може да бъде по-ниска от 
540,00 лева (петстотин и четиридесет лева ), без ДДС. 

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

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

 

 

ПО ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Отдаване под наем на части от 
имот публична общинска собственост, находящи се в с. Арда и с. Горна Арда по реда на 
Закона за общинската собственост. 

Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Преминаваме към точка 15. Отдаване под наем на части от имот 
публична общинска собственост, находящи се в с. Арда и с. Горна Арда. Давам думата 
на г-н Мелемов. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Благодаря, няма какво да добавя. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Колеги, имате думата за изказвания. Не виждам. Който е съгласен 

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

ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 20, „ПРОТИВ“ – 1, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: 20 „за“ и 1 „против“, 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      – „за“ 

3. Валентин Кюлхански     – „за“ 

4. Венера Аръчкова      – „за“ 

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

7. Денислав Костов      – „за“  

8. Димитър Ангелов      – „за“ 

9. Димитър Кръстанов     – „за“ 

10. Екатерина Гаджева      – „за“ 

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

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

18. Петър Мирчев      – „за“ 

19. Петър Янев       – „за“ 

20. Рабие Кьосева      – „за“ 

21. Радослава Вълчанова – Кисимова    – „за“ 

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

25. Стефан Бадев      – „за“ 

26. Стоян Иванов      – „за“ 

27. Тихомир Ризов      – „за“ 

28. Тодор Митов      – „за” 

29. Филип Топов      – „за“ 

 

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

относно отдаване под наем на имоти в с. Арда и с. Горна Арда. 
 

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

– кмет на община Смолян, на основание чл. 14  ал. 7 и ал. 8,  от Закона за общинската 
собственост, чл. 21, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и 

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

 

Р Е Ш И: 

 

I. Дава съгласие Кмета на Община Смолян да открие процедура за провеждане на 
публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на части от имоти публична 
общинска собственост, както следва: 

1. Масивна сграда с идентификатор 00597.501.232.2 със застроена площ 31 кв.м. 

на 1 етаж с предназначение – хангар, гараж, разположена в поземлен имот с 
идентификатор 00597.501.232 по Кадастрална карта на с. Арда, актувана с Акт за 
публична общинска собственост  №1140/10.06.2014 г. вписан в службата по вписвания с 
вх.№ 1132, акт № 100,том IV, дело№ 243 от 2014 г. парт.№ 26898,26899,26900. (Втора 

зона, за селища с население до 500 жители - намаление с 40 % , т.3.10. Гаражи -2,00 за 

кв.м., без ДДС). 

2. Част от общински имот - помещение за услуги на населението или 

еквивалентно на него, находящо се на IІ-ри етаж с площ 44 кв.м., разположено в масивна 
сграда с идентификатор 68521.504.17.1, попадаща в п.и. с ид. 68521.504.17 (стар номер 

68521.504.8), по КККР на с. Горна Арда, актувана с АОС № 1056/16.07.2012 г., вписан в 
службата по вписвания  с акт № 134,том ІV, дело,№ 765 от 2012 г. парт.№ 219450  (Втора 

зона, за селища с население до  100 жители - намаление с 50 % , т.3.1. Производствени 

дейности - 1,20 за кв.м., без ДДС). 

    

II. Упълномощава кмета на община Смолян да проведе публични търгове с тайно 

наддаване за отдаване под наем на горецитираните помещения и да сключи договори за 
наем със срок 5 години. 

 

ПО ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Придобиване и продажба чрез 
публичен търг с тайно наддаване по реда на Закона за общинската собственост на 
метални вторични суровини по проект № BG16M1OP002-5.003-0004 „Мерки за 
подобряване качеството на атмосферния въздух в Община Смолян“ по Оперативна 
програма „Околна среда“ 2014-2020 г.“ 

Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
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ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Преминаваме към точка 16. Придобиване и продажба чрез 
публичен търг с тайно наддаване по реда на Закона за общинската собственост на 
метални вторични суровини по проект „Мерки за подобряване качеството на 
атмосферния въздух в Община Смолян“ по Оперативна програма „Околна среда“ 2014-

2020 г.“ Давам думата на г-н Мелемов. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Благодаря! Няма какво да добавя. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Положителни са становищата на комисиите. Имате думата за 
изказвания, колеги. 

ВИОЛЕТА БОЯДЖИЕВА: Няма какво тука.  
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Г-н Топов. 
ФИЛИП ТОПОВ: Ами вземам отношение, да ви кажа, че по време на заседанието на 
Комисията по законност аз изразих доста така съмнения относно обосноваността на тази 

докладна записка, хронологията. Ако колегите са прочели достатъчно внимателно, ще 
видят, че тук съществуват взаимно изключващи се твърдения. И ще си позволя и пред 

вас да зачета какво имам предвид. Старите отоплителни устройства следва да бъдат 
демонтирани преди извършване на дейностите по доставка и монтаж на новите 
отоплителни устройства и така нататък. Тука са дадени едни разценки за видовете стари 

отоплителни уреди, котли, камини и прочие, и прочие. И най-накрая самият проект за 
решение какво касае. Ще прочета отново. Демонтираните отоплителни устройства 
представляват отпадък, съдържащ еди каккво си и еди-какво си…  

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Всички могат да четат. Давай какво предлагаш. 

ФИЛИП ТОПОВ: ... и ще бъдат предадени за третиране на лица, които имат такива права. 
Говорим притежаващи лицензи, оперират с отпадъци, с черни и цветни метали. Тази 

цялата хронология в мен навежда така размисли и страсти, че аз лично трябва да си 

демонтирам котела преди да ми бъде доставен другия. Трябва не знам на кого да го 

предам, да може Общината после да го предостави на тези лицензирани фирми. Тепърва 
Общината ще минава конкурс кой ще плаща тези отпадъци и прочие, и прочие. С две 
приказки, да не губим времето. Предлагам на г-н Мелемов да я оттегли тази докладна 
записка, да я доработим. Има дето се казва време. Това е, което бих ви предложил. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Аз очаквах някакво конкретно предложение – да се запише 
това, да се направи това. Няма да я оттеглям. Не виждам изобщо… 

МАРИАНА ЦЕКОВА: Дневният ред е гласуван, преди малко казаха. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: След това, както ми каза г-жа Аръчкова, не мога вече в самата 
сесия да оттеглям. Но аз не чух нищо конкретно – „предлагам вместо това да се направи 

това“. И аз мога да го приема, ако ми предложите нещо конкретно. Ама не чух с две 
приказки нищо конкретно. 

МАРИАНА ЦЕКОВА: Не те ще предават отпадъка, а ние. 
ФИЛИП ТОПОВ: Сега, ако позволите… 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Вижте, г-н Топов, ако вие си предавате отпадъка, как ще 
вземаме решение къде ще го предаваме? Но тука… 

ФИЛИП ТОПОВ: Да поясня нещо, ако обичате. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Да поясня и аз. Тука е замяна на уреди. Тоест, за да ви дадат 
нов, вие трябва да дадете стария. Иначе няма да е замяна. Това е смисълът на целия 
проект. 
ФИЛИП ТОПОВ: Разбрах ви. Един въпрос. Вие чели ли сте тази докладна записка преди 

да я внесете и какво разбирате от нея като проект за решение? Едно конкретно питане. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Аз не съм като вас да разбирам от всичко. Затова са я готвили 

специалисти. Не казвам, че разбирам от това. Кога съм го твърдял? Само вие можете да 
твърдите, че разбирате от всичко. 
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ФИЛИП ТОПОВ: Разбрах. Прочетете тогава какво са ви написали и за в бъдеще да 
бъдете малко по-критични към това, което ви предлагат. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Гласувайте „въздържал се“, г-н Топов. 
МАРИАНА ЦЕКОВА: Или „против“. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Колеги, други изказвания?  

ДИМИТЪР АНГЕЛОВ: Значи, Димитър Ангелов съм. Значи аз получавам едно писмо, 

че трябва да внеса допълнителни документи. Ходих в стая 419, от там при ръководителя 
на проекта. И ми казват, вие щом трябва да внесете, и им казвам не може ли в това писмо, 

което ми изпращате, в срок от 30 дни да представя горепосочените документи, да 
напишете например в деловодството ли трябва да ги внеса. При вас, ръководителя на 
проекта, или в стая 419? И те ми отговарят „Ами щом е до кмета, значи в деловодството“. 

Обаче тука не посочват деловодството. Искам в тези писма просто да добавят в 

деловодството, защото хората не се ориентират къде трябва да внесат тези документи. 

Тука споменат чл. еди-кой си, еди-кой, ама всеки човек не може да влиза в интернет. 
Просто тия писма, които изпращат за да се внесат допълнително документи, да напишат 
къде точно ще ги подават тези документи. 

МАРИАНА ЦЕКОВА: Може ли да кажа нещо? 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Да. Заповядайте, г-жо Цекова. 
МАРИАНА ЦЕКОВА: Уважаеми г-н Ангелов, по принцип всеки документ, който е 
изискуем към дадена преписка, към дадено дело, то задължително се внася към същия 
входящ номер, с който вие сте входирали. Това е системата ИСО, която имаме. 
Задължително в деловодството. Няма как, който и да е било служител или ръководител, 

инженерът който е на проекта, при него да входирате тези документи. 

ДИМИТЪР АНГЕЛОВ: Аз искам… 

МАРИАНА ЦЕКОВА: Те се входират в деловодството. Всичко се входира в 
деловодството. 

ДИМИТЪР АНГЕЛОВ: Разбирам ви напълно. В писмото няма нищо лошо да се напишат 
още две думи. Да се входира в деловодството. Това предполагам, че не представлява 
трудност. Това имам предвид, че не представлява трудност да допише, че трябва 
горепосочените документи да се входират в деловодството. Няма нищо сложно. И те ми 

обясниха по същия начин, обаче аз искам просто да заостря вниманието, като пращат тия 
писма, да пишат, че трябва в деловодството да се внесат. Това искам, нищо повече. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Благодаря, г-н Ангелов! Г-жа Гаджева. 
ЕКАТЕРИНА ГАДЖЕВА: Благодаря! Аз искам само да направя едно пояснение, че 
предмет на тази докладна не е именно последователността кой на кого и как предава, 
защото това не ангажимент на общинските съветници. Тук предмет на докладната е 
предаването на самите отпадъци, тъй като за тях ще бъде търсена цена. Както даваме 
дървесината на търг и обявяваме, примерно имаме 5 кубика стояща, така по този начин 

са изчислени количествата отпадъци от печки, камини и така нататък, за да се намери 

конкретната фирма. Никога не е било предмет на докладна, която да се вземе решение 
на Общински съвет, цялата последователност кой на кого звъни, кого вижда, с кого се 
среща. Тука имаме едно прогнозно количество дадено по брой отоплителни уреди, които 

след демонтажа ще бъдат приети от фирмата, която Общината ние ще упълномощим да 
избере. Тоест аз тука не виждам неясно. Определени са по кодове, както се работят 
отпадъците и всички фирми, които имат тези кодове за отпадъците, които са посочени, 

ще могат да кандидатстват. Нашият предмет е да намерим фирма, която да отговаря на 
изискванията, за да може да приеме отпадъците. Не да дадем последователността, от 
която да се реализират дейностите по програмата. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Благодаря, г-жо Гаджева! Г-н Топов. 
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ФИЛИП ТОПОВ: Кратка реплика на г-жа Гаджева. Въпросът го разбирам много добре, 
че тепърва ще трябва да възлагаме обществена поръчка за изкупуване, търсене и прочие. 
Въпросът ми беше чисто битов. Кой ще ги демонтира тези уреди? Къде ще съхраняват 
тези уреди и кой ще ги тегли, дето се казва, да може да прецени какво, как и защо? Това 
питат гражданите и това питам и аз. Разбирам, че тука това са едни намерения. Не 
напразно започнах изказването си точно така – едни намерения. Завърших. 

МАРИН ЗАХАРИЕВ: Ако позволите, г-жо Аръчкова. Захариев съм. Имаме средства по 

проекта за демонтаж. Разбира се, ще бъде възложен на фирма или на лица и при 

демонтажа в присъствие на служител на Общината, се карат на площадката на тази 

фирма, която ще спечели търга. Знаете, че те са две-три такива фирми в Смолян. Прави 

се демонтаж да кажем днес на 10 уреда, карат се до фирмата. Затова и предварително се 
пуска тази докладна, за да се избере който даде най-добра цена на килограм. Тегли се на 
място, описва се и се плаща. Такъв ще бъде реда, така си го представяме. 
МАРИАНА ЦЕКОВА: Не си го представяме. Той е такъв по принцип. Първо доставката 
и монтажа. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Благодаря ви, г-жо Цекова, г-н Захариев! Други колеги искат ли 

думата да се изкажат? 

ВИОЛЕТА БОЯДЖИЕВА: Не. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: 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      – „за“ 

3. Валентин Кюлхански     – „за“ 

4. Венера Аръчкова      – „за“ 

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

7. Денислав Костов      – „за“ 

8. Димитър Ангелов      – „за“ 

9. Димитър Кръстанов     – „за“ 

10. Екатерина Гаджева      – „за“ 

11. Иван Френкев      – отсъства 
12. Иван Гавазов      – отсъства 
13. Илия Томов       – не гласува 
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      – отсъства 
23. Сийка Йочева      – „за“ 

24. Софка Иванова      – „за” 
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25. Стефан Бадев      – „за“ 

26. Стоян Иванов      – „за” 

27. Тихомир Ризов      – „за“ 

28. Тодор Митов      – „за” 

29. Филип Топов      – „въздържал се“ 

 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: С 21 „за“ и 1 „въздържал се“ приехме решението по тази точка. 
 

 

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

– кмет на община Смолян, на основание чл. 35, ал. 1 от Закона за управление на 
отпадъците, чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2, чл. 8, ал. 4 от Закона за общинската собственост, 
във връзка с чл. 39, ал.1 и чл. 65, ал. 2, т. 2 от Наредбата за реда за придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество и чл. 21, ал. 1, т. 8, ал. 2 и чл. 27, ал. 

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

Р Е Ш И: 
 

1. Демонтираните отоплителни устройства представляват отпадък, съдържащ черни 

и цветни метали (ОЧЦМ), с битов характер. Те се предават за последващо третиране на 
лица, притежаващи разрешение или комплексно разрешително по чл. 35, ал. 1 от ЗУО за 
дейности с ОЧЦМ, или на лица, притежаващи регистрационен документ за събиране и 

транспортиране на отпадъци, които имат сключен договор с лица, притежаващи 

разрешение или комплексно разрешително по чл. 35, ал. 1 от ЗУО за дейности с ОЧЦМ.  

В следващата таблица са представени обобщени резултати групирани в пет групи: 

 

№ Вид на демонтираното отоплително тяло 

Разпределение по видове уреди 

Отн. дял к-во Общо тегло 

% бройки  тон 

1 
Отпадък от печки /типа на „Чудо“, готварски 

печки и др./ 
54,18% 1211 71,09 

2 Сухи камина  6,04% 135 10,91 

3 Камина с водна риза 24,30% 543 57,26 

4 Котли (от чугун)  9,62% 215 50,15 

5 Други устройства (вградени камини)  5,86% 131 7,18 

ОБЩО 100% 2235 196,25 

 

2. След запознаване с представените оферти и извършване на допълнителни 

проучвания приема изготвените експертни оценки от правоспособен оценител като 

минимални прагове на изкупните цени на метални отпадъци от отоплителни уреди 

(печки от тип „Чудо“, готварски печки на твърдо гориво, камини-сухи и с водни ризи, 

котли за отопление с твърдо гориво), във връзка с обявяване на тръжна процедура от 
Община Смолян, както следва: 

 

№ Метален отпадък Средни цени Минимални прагове 
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 Стоманени отпадъци с 
дебелина над 4 мм /1500 мм/ 

500 мм/500 мм/ 

400 лв/тон 352 лв/тон 

 Стоманени отпадъци с 
дебелина под 4 мм  

/1500 мм/500 мм/500 мм/ 

290 лв/тон 255 лв/тон 

 Стоманени отпадъци с 
дебелина над 4 мм над 

посочените размери /1500 

мм/500 мм/500 мм/-

едрогабаритно 

360 лв/тон 317 лв/тон 

 Чугунени отпадъци 400 лв/тон 352 лв/тон 

 

3. Възлага на Кмета на Община Смолян откриването на процедура за продажба на 
метални отпадъци от отоплителни уреди (печки от тип „Чудо“, готварски печки на 
твърдо гориво, камини-сухи и с водни ризи, котли за отопление с твърдо гориво), чрез 
публичен търг с тайно наддаване, като за участие в тръжната процедура се допускат само 

лица притежаващи разрешение или комплексно разрешително по чл. 35, ал. 1 от ЗУО за 
дейности с ОЧЦМ, или на лица, притежаващи регистрационен документ за събиране и 

транспортиране на отпадъци, които имат сключен договор с лица, притежаващи 

разрешение или комплексно разрешително по чл. 35, ал. 1 от ЗУО за дейности с ОЧЦМ. 

4. Упълномощава Кмета на Община Смолян да извърши всички необходими 

процедури по подготовката и провеждането на публичния търг с тайно наддаване и да 
утвърди спечелилия участник. 

 

 

ПО СЕДЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Продажба на самостоятелни 

обекти в сграда с идентификатор 67653.917.623.7, находяща се в поземлен имот с 
идентификатор 67653.917.623 по кадастрална карта на гр. Смолян - частна общинска 
собственост, по реда на чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.44, ал.1 от 
Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество 

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

 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Преминаваме към следващата докладна записка, а именно точка 
17 от нашия дневен ред. Продажба на самостоятелни обекти в сграда с идентификатор 

67653.917.623.7, находяща се в поземлен имот по кадастрална карта на гр. Смолян - 

частна общинска собственост, по реда на чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската 
собственост и чл. 44, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество чрез публичeн търг с тайно наддаване 
/Стоматологична поликлиника/. Давам думата на г-н Мелемов.  
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Благодаря! Уважаеми дами и господа общински съветници, аз 
бих обвързал тази точка и с други предишни днешни точки. Например с точката за дълга. 
Хубаво се изказаха много от вас, аз се съгласих. Но Общината не е търговско дружество. 

Тя не може да направи търговски удар. Тоест да изплащаме дълга ние имаме много малко 

възможности. Едното е от продажба на недвижими имоти, за което постоянно ни 

критикувате, че не го правим. И второто да вдигаме данъци и такси. Което също е 
чувствителна тема. Всички видяхме, че това не го приемате. Така че тази сграда, всички, 

които са в нея, са бизнес и търговци. От 90 обекта вътре, 30 са на стоматолози. Но смятам, 

че там няма социално слаби. Ние имаме такава функция Общината да имаме и социална 
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функция и например дотираме детските градини почти с милион годишно. Но не смятам, 

че трябва да дотираме и хора, които правят бизнес. Защото така, както стоят нещата, ако 

не се приеме това, трябва драстично да вдигнем наемите. Сградата е тежка и има много 

нужда от поддръжка – и покрив, и канализация и какво ли не. Тоест това е моето 

предложение и аз смятах, че даже хората, които  работят там ще са доволни. Защото те 
ще си купят офис, територия за цял живот. И затова се учудвам на това, което чувам, че 
не били съгласни. Няма как тази сграда да бъде в добро състояние, ако продължаваме 
така. 100 лева на обект наем, който покрива едва ли не поддръжката – чистене, тоци, 

общи части. Идва момент, когато  както виждате санираните сгради в Смолян са много 

и е хубаво да има стопанин. Така че това е моята логика. И аз очаквах, че ще бъдат 
щастливи хората. Както помните, в Новия хотел си купиха много офиси. Тука цената 
няма да е по-висока, даже напротив, по-ниска. Така че това е моето предложение и 

смятам, че е много обосновано. Не виждам какъв довод има против всичко това. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Благодаря, г-н Мелемов! Становищата на комисиите. Комисията 
по бюджет, финанси и икономическо развитие – „за“ 4, „против“ 2, „въздържали се“ 4. 

На Комисията по ТСУ – „за“ 5, „против“ 1, „въздържали се“ 2. На Комисията по 

законност и местно самоуправление – „за“ 6, „против“ 0, „въздържали се“ 0. Колеги, 

имате думата за разисквания. Г-н Ризов, имате думата. 
ТИХОМИР РИЗОВ: Колеги, аз и на комисията взех отношение. Точно по начина, по 

който е организиран, не удовлетворява стоматолозите. Аз говоря повече от тяхно име. 
Имате и писмо, което са ви изпратили. Те не могат да си изкарат разрешителните в 
случай, че се смени собственика на тези кабинети. Не е проблем парите. Макар, че тези 

пари 12 хиляди за 20 години всякак са ги изплатили. Всеки е инвестирал в кабинета, 
всеки го е направил според изискванията и сменил цялото вътрешно оборудване – 

машини, всичко си е негово. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Ама ние не искаме да ги гоним, г-н Ризов. Ние не искаме да ги 

гоним. Просто искаме да си ги купят. 
ТИХОМИР РИЗОВ: Вие ги гоните, защото по този търг, по този начин предложени 

нещата, всеки може да иде и да наддаде за който си поиска кабинет повече пари. Всеки 

от тези кабинети, които се предлагат за продажба, е сигурно половин милион. То излиза, 
че един инвеститор може да отиде и да наддаде за всеки кабинет и да ги купи. Всичките 
може да ги купи. И да спечели сграда в центъра на Смолян. Толкова ви казвам, около 

половин милион. Смятам, че трябва да се преразгледат нещата – кое може да се продаде 
и кое не може. Не може да искате тия спепциализирани кабинети да ги купят, защото са 
на по-хубаво разположение, на партерния етаж. Там е и магазина специализирания. Там 

са дето са със специализирана техника. И други неща. Ако някой друг ги взезме, повече 
не могат да ги направят там. Това на практика означава, че стоматологията ще бъде 
ликвидирана, защото трябва да си купи най-малко три помещения, за да направи един 

кабинет. И да дадат разрешително. Кой ще се наеме да направи такова нещо?  

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Г-н Ризов… 

ТИХОМИР РИЗОВ: 2002-ра година пак им ги предлагаха, тогава тези, които искаха да 
купуват, отидоха и си купиха на друго място и си направиха кабинети. А цените, имате 
грешка, тука са винаги по-ниски в стоматологията. Там, ако сте влизали, в никой кабинет 
не се иска да се плаща. Освен това те винаги работят на цени, тези, които са определени 

от Здравната каса. Ако отидете в частен кабинет направен… Освен това, какво става с 
техния там.., там е най-подходящо да бъде дадено за картотеката на ТЕЛК. Може ли 

инвалидите да идват, те имат единствено достъп до там. Във всяка сграда, където трябва 
да има такъв достъп, им е правено или за колички или нещо друго. Тука е най-уместно в 
централната част да бъде свалена тази картотека и от там да имат достъп хората. Иначе 
трябва да катерят по стълби, по не знам си какво. Това е нещо недомислено. Мисля, че 
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трябва да бъде прегледанато, преобсъдено и да се види кое мое да се продаде и кое не 
може. Основната причина да не искат зъболекарите да влизат в такива търгове да ги 

купят, защото не могат да си изкарат разрешително повече. А там корпус Б, другите, 
където не са, там може да си ги продавате. От там нататък наемите също няма да имат 
против, може да ги вдигате. Но опцията продажба не ги удовлетворява. Защото пак ви 

казвам, на практика какво става. Идва един с половин милион и купува всичките. Отива 
там и наддава. Това е търг с тайно наддаване. Никъде няма поставено условие за кой 

кабинет може да играе. Естествено, че ще отида и искам да купя онзи другия кабинет на 
колегата там. Затова ви казвам, аз няма да гласувам после, но по този начин да не бъдат 
давани на търг. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Г-н Ризов, ние няма да продаваме оборудването на кабинетите. 
Ние продаваме четири стени. 

ТИХОМИР РИЗОВ: Не, не. Тия четири стени ви казвам, че са оправяни през всичките 
тези години. Всеки кабинет е оправен. Даже гледам тези, които са си взели и друг 
кабинет, от там са започнали да ровят и започват да сменят инсталациии и правят всичко, 

каквото е в кабинета. 
МАРИАНА ЦЕКОВА: Без съгласие на собственика ли? 

ТИХОМИР РИЗОВ: Не може така. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Аз тогава бих ви предложил, ако не го приемете това решение, 
аз ще ви предложа да ми забраните да субсидираме тази сграда. Пак казвам, субсидираме 
детски градини. Но излиза, че ние субсидираме ЕТ-та. А ние нямаме това право според 

мен. Защото утре примерно ние… 

ТИХОМИР РИЗОВ: Под тази форма кабинетите да им ги разпродадете на всички и да ги 

изгоните от там, това на практика означава ликвидация на стоматологията. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Вижте, пак казвам, никой не пречи да си купят. Аз не вярвам, 

никой няма да дойде да играе за 90 обекта.  
ТИХОМИР РИЗОВ: Това не се знае. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Не се знае, ама моята работа е да защитя интереса на Общината, 
г-н Ризов. Както казахте и преди си говорихме, че в крайна сметка ние субсидираме 
еднолични търговци по този начин. Когато сметката не излиза и разходите са повече от 
това, което вземаме от тази сграда, има ли смисъл?  

ТИХОМИР РИЗОВ: Г-н кмете, напълно ви разбирам. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Какво ще стане, ако спрем да я поддържаме? 

ТИХОМИР РИЗОВ: Нека да видим кое може да се продаде в корпус Б, нататък онези 

кабинети. От там, където са търговците, там ги продайте. Даже им вдигнете цената. Не е 
казано, че можете да им ги намалите тези цени.  

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Пак казвам, ако защитавам общинския интерес, това е моето 

предложение и смятам, че по този начин защитавам. Защото тука има доста според мен, 

които са готови да си купят. Поне аз имам такава информация без да ги познавам там 

хората, но казват че има доста желаещи. 

ТИХОМИР РИЗОВ: Снощи сме разговаряли, от 20 един или двама имат намерение. 
Никой не знае. Всички подскочиха.  
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Да де, ама пак ви казвам. Предлагам да забраните на Общинска 
администрация да дотира и да субсидира тази сграда, защото ние наистина нямаме там 

никакъв общински интерес. Тоест да спрем да ремонтираме. 
ТИХОМИР РИЗОВ: Добре, сложете им го в наема на общите части. Вдигнете наемите, 
но не ги ликвидирайте! Аз пак казвам. С тази наредба, след като приемем и за паркинга, 
ами то който ги купи там всичките помещения, той ще вземе и паркинга и от там 

нататък… 

МАРИАНА ЦЕКОВА: Кой паркинг? 
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ТИХОМИР РИЗОВ: Тези, дето са в същата сграда, обществени организации, съюзи и 

разни други, с тях какво става? 

МАРИАНА ЦЕКОВА: Ще ги преместим в източното крило. 

ТИХОМИР РИЗОВ: Те могат да си ги ползват, обаче специализираните кабинети отиват 
всички на закриване. Това ви казвам, че става по този начин, ако бъде направен търга. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Извинявай, все пак се чудя защо да не може един стоматолог, 
който е работил толкова години, да даде 10 хиляди лева да речем и да си купи кабинета? 

Аз това не мога да разбера. 
ТИХОМИР РИЗОВ: Не е проблема в парите, г-н кмете! Не е проблем в парите. 
Проблемът е какво да го правим от там нататък и как ще си изкара разрешително. В 

момента, в който даде парите на търга, той трябва да изкарва ново разрешително. Ново 

разрешително не може да получи вече. Това е основното, което ги смущава всичките. 
Разбирате ли? 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Инж. Цекова ще се включи в дебата. 
МАРИАНА ЦЕКОВА: Здравейте, г-н Ризов! С вас разговаряхме снощи на дълго и на 
широко. Много е лесно и в момента искам да ви кажа, че днес специално лично аз ходих 

до Стоматологията по обяд. Ами тя не отговаря на никакви изисквания в момента за 
такъв кабинет. 
/Поради накъсване на интернет връзката, не се чува изказването на Тихомир Ризов/ 

МАРИАНА ЦЕКОВА: Г-н Ризов, до 2005 година… Вижте, това е общинска частна 
собственост след приватизация. Разбирате ли какво означава? Не е публична. Това вече 
е загубило статута си на такова нещо.  

ТИХОМИР РИЗОВ: Аз ви казвам какви са изискванията на РЗИ и какъв им е проблема. 
МАРИАНА ЦЕКОВА: Вижте, нещо друго да ви кажа. Направили сме сметка. Ние до 

момента сме 1 500 лева без да смятам каквито и да е допълнително консумативи. 

Сменяне на казанчета, на прозорци, пране на пердета и всичко останало, изобщо не ги 

смятаме. Не случайно ви каза г-н Мелемов, че това е допълнителни разходи за Общината. 
ТИХОМИР РИЗОВ: Има допълнително перо. Вдигнете го там, бе. 
МАРИАНА ЦЕКОВА: Г-н Ризов, малко преди това всички наеми, вие отказахте да се 
качват цените, защото била такава обстановката. Кажете ми тогава какво да направим? 

Хайде, вие сте Общинският съвет, вие сте принципал. 

ТИХОМИР РИЗОВ: Вдигнете наемите, вдигнете нещо друго. 

МАРИАНА ЦЕКОВА: Ние не вдигаме наемите. Наемите ги вдигате вие. И те бяха в 

Наредба № 2. Искам да ви кажа и нещо друго. Половината от тях са били длъжни да си 

изкарат електромери. Никой от тях няма собствен електромер. Всички са на контролен 

електромер и плащат тока, който в момента ние като Община имаме право и ни е намален 

тока на мегават. И това го има. Хипотетично говорим. Знаете, че всеки кабинет се играе 
на търг. Влиза наем. Малко преди това, малко преди тази точка имахте кабинет на търг. 
Ами ако сега на този кабинет, на който му изтича вече договора и се появи някой друг и 

го вземе, как ще реагирате?  

ВИОЛЕТА БОЯДЖИЕВА: Г-жо Цекова, само една реплика, ако може. Възможно ли е в 
условията на търга да бъдат включени и допълнително точки, за да бъдат с предимство 

хората, които са стоматолози?  

МАРИАНА ЦЕКОВА: Вижте, аз това обясних и на г-н Ризов. Значи има и търгове, има 
и конкурси. Кажете на конкурс. За стоматологичните кабинети, които в момента се 
ползват, да бъдат на конкурс. 
ВИОЛЕТА БОЯДЖИЕВА: Просто да има допълнително точки. 

МАРИАНА ЦЕКОВА: Да бъдат на конкурс, да се ползват за стоматологични услуги. 

Това няма никакъв проблем. 

ВИОЛЕТА БОЯДЖИЕВА: Това би ги облекчило според мен. 
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ТИХОМИР РИЗОВ: Точно така. 
МАРИАНА ЦЕКОВА: И то само тези, които са в момента. 
ВИОЛЕТА БОЯДЖИЕВА: Да, да. Това би ги облекчило. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Съгласен съм. Пак ви казвам, идеята не е да изгоним никой. 

Напротив, да си останат всичките, които са там.  

МАРИАНА ЦЕКОВА: Мисля, че стоматолозите са много съвестни хора. Те ще 
поддържат по-добре тази сграда, от колкото ние имаме тази вече финансова възможност. 
Разбирате ли? 

ТИХОМИР РИЗОВ: Точно затова ви предлагам да бъде отложено това решение, за да 
може те да се организират под някакво ЕООД или не знам каква форма и да си поемат 
нещата. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: То няма да стане бързо. Има време. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Както са джипитата. 
МАРИАНА ЦЕКОВА: Вижте, няма никакъв проблем да не пуснем веднага търга. 
ТИХОМИР РИЗОВ: Точно това е тяхното предложение. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Поемам ангажимент, че няма да бързаме, докато не са готови. 

ТИХОМИР РИЗОВ: Искат да си запазят интереса, а не им е за парите. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Добре, няма да бързаме. 
МАРИАНА ЦЕКОВА: Те са из разхвърляни цялата сграда. Поне да вземат два етажа и 

да приключим. Те са из цялата сграда. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Добре, нека да добавим там, където са стоматологични, да бъде 
за такива. И поемаме ангажимент, че няма да е след месец, след два, а примерно пролетта. 
Когато те се организират, ще го пуснем търга. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Г-н Топов. 
ТИХОМИР РИЗОВ: Точно това искат те. Тогава да бъде организиран търга, да могат те 
да се организират, да бъдат защитени интересите им. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Добре, добре. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОАВ: Г-н Топов. 
ФИЛИП ТОПОВ: Благодаря! Аз ще направя една кратка реплика. Има резон, г-н кмете, 
да оттеглите тази докладна записка. Да възложите на хора специалисти от 
администрацията да извършат една проверка на място, да видят кои кабинети наистина 
са със специално предназначение. В смисъл както са стоматолозите. 
МАРИАНА ЦЕКОВА: Имаме.  
ФИЛИП ТОПОВ: И да се изключат от общата продажба на търг или конкурс. Ето, пак 

изпълняваме интереса на общината, с оглед съхраняване на нашата собственост. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Ето, г-н Топов. (Бел. на прот. Показва документи на камерата.); 
ФИЛИП ТОПОВ: И запазваме работните места на тези хора. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Г-н Топов, по-големи специалисти от тези, които имаме, няма 
да намеря. Ето тука списъка на всеки кабинет, кабинет по кабинет. Всичко това го имаме. 
И пак казвам, поемам ангажимент, че ще ги почакаме и два, и три месеца, за да се 
организират, за да може да участват на търга и да пише там, където е стоматологичен 

кабинет, да бъде за стоматолог. Това е. 
ФИЛИП ТОПОВ: Това е добро решение. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Добре. 
МАРИАНА ЦЕКОВА: 32 са кабинетите за стоматолози. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: От 90. 

МАРИАНА ЦЕКОВА: От 90. 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Ако позволите, една много кратка препоръка във връзка с 
това да решение и да бъдат зачетени тезите на тези хора, които работят медицински 

дентални дейности. И какво има друго там? Мисля, че има и зъботехническа 
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лаборатория, ако не ме лъже паметта. При всички случаи трябва да се разграничат онези 

кабинети, които отиват на конкурс с изискване да бъдат с предназначение дентална 
дейност, а други с общо предлагане си отиват на търг. Ако обявите търг за всичко, не 
можете да поставяте ограничителни условия. От тази гледна точка. Благодаря! 
МАРИАНА ЦЕКОВА: Може ли? Ще ми дадете ли възможност. 32 са кабинетите за 
стоматолози и зъботехници. Може директно да се запише, че за 32-та обособени обекта, 
където са разположени стоматолозите и зъботехниците, да бъде проведен конкурс, а не 
търг. И другото, което е.. 
ДЕНИСЛАВ КОСТОВ: Точно така.  Г-жо Цекова, извинявайте, че ви прекъсвам, 

Денислав съм. Кабинетите на зъболекарите на един етаж ли са? 

МАРИАНА ЦЕКОВА: Не. Това е най-големият проблем. 

ДЕНИСЛАВ КОСТОВ: Тогава ще отворим друг проблем на Общината. Нали се сещате? 

Аз ако съм един инвеститор и ми трябва един етаж да си закупя, как ще стане? 

ФИЛИП ТОПОВ: Те са обособени обекти, колега. Не може да идеш и да я купиш цялата 
сграда. 
МАРИАНА ЦЕКОВА: Играеш на търг обект по обект.  
ТИХОМИР РИЗОВ: На този търг може, никъде няма условие кой да участва в този търг. 
Няма такова. 
ДЕНИСЛАВ КОСТОВ: Аз примерно съм един инвеститор… 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Аз имам една молба към всички вас. В крайна сметка нека да се 
изслушвате! Стана така, че стана като дискусия малко все едно сме в нещо. Всеки има 
право да се изкаже, всеки има право на реплика, всеки има право на дуплика. В един 

момент един спрямо друг се надговаряме и не може да се разбере кой какво предлага и 

кой какво уточнява. Много ви моля! Извинявам се, за което, но малко някакъв ред да 
има. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Само искам да добавя, че от една година работим да се обособят 
обект по обект, да не става така, че някой да купи цялата сграда, както говорите. Обект 
по обект една година, ако не и повече, работим в общинска администрация. Нали така? 

МАРИАНА ЦЕКОВА: Така е.  
ТИХОМИР РИЗОВ: Какъв е проблемът да играя за всички обекти аз? 

МАРИАНА ЦЕКОВА: Ние не пречим на никой да играе за всички обекти. Но то е обект  
по обект се играе. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: То и за наема е същото, г-н Ризов. То и за наема може да се яви 

някой. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Г-жа Бояджиева вдига от одеве ръка. Г-н Аршински вдига и той 

ръка. 
ТИХОМИР РИЗОВ: Един инвеститор ще ги купи всичките. 
МАРИАНА ЦЕКОВА: Как ще ги купи? 

САЛИХ АРШИНСКИ: Хайде, г-жо Аръчкова, да въведете малко ред в дискусията. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Току-що нали това помолих всички? Значи г-жа Бояджиева вдига 
ръка от одеве, г-н Денислав Костов, вие, г-н Аршински, г-н Милен Журналов. Обаче се 
превърна тука в една дискусия. 
МАРИАНА ЦЕКОВА: Говорилня се казва. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Говорилня 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Без конкретни предложения между другото.  

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: В крайна сметка, сега по ред на вдигането на ръка. Г-жа 
Бояджиева. Имате думата, г-жо Бояджиева. 
ВИОЛЕТА БОЯДЖИЕВА: Аз споделих това, което имах като реплика. Смятам, че е 
много по-удачно, когато се организира съответния конкурс, да има едни допълнителни 

точки тогава, когато се внася за стоматологичен кабинет. По този начин ще бъдат с 
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предимство хората, които са със стоматологични кабинети. Няма защо да ги гоним. Те 
просто ще си ги закупят. Това са смешни цени, ако трябва да сме точни. 

МАРИАНА ЦЕКОВА: Абсолютно. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Благодаря, г-жо Бояджиева! 
ВИОЛЕТА БОЯДЖИЕВА: Те ще си ги закупят, това е. Те ще бъдат с предимство с едни 

допълнителни точки. За да не се дава възможност някой да дойде и да купува цели етажи 

и по 54-6 кабинета и така нататък. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Само с тази разлика, че това трябва да се има предвид, че на един 

етаж например има 10 стоматологични кабинета, останалите 4-5 стаи са свободни. На 
другият етаж са примерно 6-7 кабинета стоматологични, останалите стаи се ползват от 
други. Много по-лесно е и за Здравна каса и за регистрация на кабинети, да бъдат 
обособени и да бъдат както са в болницата джипитата едните и другите. Заедно на 
коридора, заедно с тоалетна, със стерилизационна и така нататък. Но това е решение на 
вас, на общинските съветници. Г-н Денислав Костов. 
ДЕНИСЛАВ КОСТОВ: Г-жо Аръчкова, точно това имах предвид и аз. И с г-жа Цекова 
снощи наистина си говорихме. Според мен, ако поставим така условията при 

разпръснати из цялата сграда кабинети на стоматолози, въпреки че ще поставим условия 
за предимство на конкурс да си ги вземат, мисля, че трябва да се помисли. Аз съм „за“ 

да се продаде сградата и обектите, които са обособени. Много работа е свършила 
общинска администрация с обособяване и заснемане на всички тези обекти. Страшно 

много работа. Въпросът е да не би после пък да не можем да изпълним другата задача да 
продадем другите обекти. Не знам! Г-жа Аръчкова беше права. На всеки един етаж има 
различни кабинети. Остават други кабинети свободни и ако те си вземат техните си 

кабинети, малко трудно ще стане стопанисване пак на цялата сграда. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Благодаря, г-н Костов! Г-н Журналов. 
МИЛЕН ЖУРНАЛОВ: Реплика към г-н Ризов. Г-н Ризов, един такъв въпрос. Понеже 
четох писмото, което са изпратили от Съюза на стоматолозите. Там пише, че самата 
процедура ще наложи пререгистрация и те се опасяват, че след това няма да могат да 
отговарят на изискванията и няма да могат да се пререгистрират. Именно това ще ги 

откаже.  
ТИХОМИР РИЗОВ: Точно така. Не могат да се пререгистрират, защото е променен 

техния статут и съгласно него не може да бъде в този вид кабинет. Затова ви казвам, че 
на практика просто си отиват. Не могат да бъдат така. 
МИЛЕН ЖУРНАЛОВ: При всички положения има опасност да си загубят кабинетите.  
ТИХОМИР РИЗОВ: Да, при всички положения. В момента, в който си го купи и трябва 
да си даде парите, той не може да изкара разрешение.  
ВИОЛЕТА БОЯДЖИЕВА: Искате да кажете, че тази сграда трябва да си остане със 
статут на стоматологична поликлиника, така ли? 

МАРИАНА ЦЕКОВА: Тя е съсипана вече. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Както направиха медицинския център и джипитата. Нареждат се 
един до друг, един до друг, един до друг, вземат си общите части, вземат си тоалетната, 
вземат си това и цялото се регистрира, както джипи 1, Медицински център 1, другия 
медицински център и по този начин тогава нямат проблем за регистрация в Здравната 
каса. Знаете много добре как се… 

ТИХОМИР РИЗОВ: Г-жо Аръчкова… 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: А самостоятелно всеки един от тях купи ли си по една стая.. 
ТИХОМИР РИЗОВ:  Едно е за джипи, друго е за стоматологичен. Така беше 2002 г. 
МАРИАНА ЦЕКОВА: Беше, ама това е приключило отдавна 
ТИХОМИР РИЗОВ: Тези пари, които ги искате за закупуване, те са ги избили досега за 
20 години. 
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ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Имам представа, г-н Ризов, защото имам близки. 

ТИХОМИР РИЗОВ … /прекъсва връзката и речта не се чува/ 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: В същото време и в Пловдив са направени така комбинация. 
САЛИХ АРШИНСКИ: Г-жо Аръчкова, моля ви се, въведете ред в тази дискусия. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Г-н Аршински, имате думата за изказване, защото  от одеве 
вдигате ръка. И г-н Безергянов и той има искане за изказване. Заповядайте! 
САЛИХ АРШИНСКИ: Моето изказване ще бъде много кратко. Благодаря! Моето 

изказване ще бъде много кратко. Понеже  съм минавал подобни препятствия, теоретично 

какво би могло да се случи. Ако един инвеститор закупи 50,01 % от сградата, той е в 
състояние да смени нейното предназначение за картофохранилище. С решение на 
собственика, който има над 50 % , може да направи каквото иска със сградата. И дори 

тези стоматолози да си закупят кабинетите на конкурс, търг или каквото и да е, просто в 

един момент ще се окажат собственици на помещетние, което не могат да ползват за 
стоматологични кабинети. Това съм го минавал. 

МАРИАНА ЦЕКОВА: За промяната трябват 100 %. 100 % трябват. 
САЛИХ АРШИНСКИ: С оглед на дискусията, която върви в обществото, по-логично е 
точката да бъде оттеглена, да бъде преценено и да бъде подходено така, че какъвто и 

инвеститор да има, какъвто и процент да закупи, да запазим статута на сградата като 

стоматологична поликлиника. 
МАРИАНА ЦЕКОВА: Не може. 
САЛИХ АРШИНСКИ: Последното изречение. Г-н кметът по принцип е прав, че 
Общината не би следвало да субсидира една частна фирма и така е най-правилно, но 

преди малко ние субсидирахме „Титан“ с милион и половина. Така че не виждам какъв 

е проблема. Както каза г-н Ризов, ако трябва, да вдигнем наемите, да вдигнем разходите, 
но такова решение и предложение за продажба на намерим, защото сградата да запази 

статута си на стоматологична поликлиника. Благодаря! 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Благодаря, г-н Аршински! 

САЛИХ АРШИНСКИ: В този ред на мисли аз поддържам предложението точката да 
бъде оттеглена. 
ВЕНЕРА РЪЧКОВА: Г-н Ангел Безергянов. Благодаря, г-н Аршински! 

АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Благодаря, г-жо  председател! Внимателно изслушах всички 

колеги. Наистина има доводи, които са основателни във всяко едно изказване и 

притесненията, които г-н Аршински, г-н Ризов, както и позицията на г-н Мелемов, която 

е адекватна на ситуацията. Идеята е да се намери баланс преди всичко. До колкото 

разбрах, възможност има да се защитят интересите на всички упражняващи тази дейност 
стоматологична. Просто аз имам един такъв въпрос. Принципно това разрешение, което 

е издадено за всеки отеделн стоматологичен кабинет в даден момент ще изтече. Нали 

трябва да се поднови? Какво правим примерно, защото е за определен период 

предполагам? Не вярвам да има безсрочни. Сега като изтекат тези разрешителни за тези 

кабинети на стоматологичните лекари, които упражняват своята практика в тази база 
какво правим? Защото както казвате, изискванията са променени. Явно така, както 

разбирам нещата, те най-вероятно няма да могат да ги подновят. Въпреки ситуацията.  
ТИХОМИР РИЗОВ: Веднъж изкарано на собственост… 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Само секунда, г-н Ризов! Г-н Бадев има изказване. Вие реплика 
ли имате? Г-н Ризов, реплика ли е? 

ТИХОМИР РИЗОВ: Не, просто пояснявам. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Г-н Бадев. 
АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Може би е резонно да се защити този интерес. Една част от тези 

кабинети, които са самостоятелни обекти да се отдадат на конкурс с определени условия, 
защото да не се получава дискриминация и съответно да бъдат атакувани тези процедури 
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и другата част да се продаде буквално като свободни продажби. Но пак са и опасенията 
на г-н Аршински. Общо взето трябва да се намерят нещата, да се види реално пък и 

интересите, както каза и г-жа Аръчкова, тъй че въпросът е доста сериозен и всеобхватен. 

По-скоро моят въпрос беше относно действащите разрешителни и процедурата по 

издаване на ново. Благодаря! 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Благодаря, г-н Безергянов! Има думата г-н Бадев. 
СТЕФАН БАДЕВ:  Благодаря, г-жо председател! Слушам дискусията и виждам, че 
всички вървим в посока тази сграда да се продава. Не знам така дали се замисляте, в 
Смолян дали ще остане някаква сграда, която да бъде в обществена ползва и в интерес 
на гражданите, ако тази сграда се продаде. Помислете малко. Аз мислих доста, не видях 

друга сграда. Общината знаете, освен икономически функции има и социални такива. 
Тази сграда не бива да се продава, трябва да си остане.  
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Извинявай, г-н Бадев! 
СТЕФАН БАДЕВ: Г-жа Цекова каза, че е частна общинска собственост след 

приватизацията. Законът за общинската собственост има един чл. 3, чл. 6, с 15 гласа 
решение на Общински съвет ние може да я преобразуваме в публична общинска 
собственост. Като пак може да си се отдават под наем кабинети, обществени организации 

и всичко останало. Въпросът тук е, че остава Общината без сграда за обществено 

ползване. Пак ви казвам, тя има социална функция за гражданите на града. Помислете 
дали трябва да се продава изобщо. Правя предложение да се преобразува в публична 
общинска собственост. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: По тази логика дайте да гласуваме решение на всички 

стоматолози в Смолян да им даваме субсидия. Какво ще кажете?  

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Благодаря, г-н Бадев! 
МАРИАНА ЦЕКОВА: Искам и още нещо, ако позволите. Значи за да се преобразува, 
когато си в режим на собственост, трябва 100 % от всички собственици да дадат. ДКЦ-

тата, които са в големите градове и са вътре в жилищните блокове, как да се случи? Ние 
искаме решение на Общо събрание  на собствениците. Другото, което е. Ние ако не 
можем да я поддържаме сградата, няма нужда да я даваме под наем. Те непрекъснато 

имат претенции към нашите условия, които ние предлагаме. Разбирате ли? 

Непрекъснато. Текат тръби, има проблеми. Няма как да се случи. Цялата ВиК инсталация 
е за подмяна на цялата сграда.  
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Много пъти давам пример с Пионерския дом. Ако не беше 
даден на Варненския, в какво състояние щеше да бъде сега? Някой може ли да се сети? 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Колеги, има ли други, които желаят да се изкажат? 

СТЕФАН БАДЕВ: Може да дадем пример и с Трето основно училище. Ако не беше 
Българо-германски център, какво щеше да е? Така че много примери има. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Точно така е. Искаме да си има собственици, които да се грижат 
за него, а не в момента ние да даваме пари, които може да дадем за много други неща – 

за училища, за детски градини.  

СТЕФАН БАДЕВ: Образователните институции и Варненския университет и 

Министерство на труда са съвсем различни собственици. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Ама от частния собственик едва ли има по-добър, като се 
грижат те за своята сграда. 
СТЕФАН БАДЕВ: Затова казвам, че трябва Общината да си е собственик на тази сграда. 
Тя най-добре може да се грижи за нея. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Ама ние субсидираме. Колко пъти трябва да го кажа? Че ние  
субсидираме сградата. 
СТЕФАН БАДЕВ: Ама тя е в обществен интерес. 
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НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Там са еднолични търговци. Да не ви питам от всичките 29 

съветника… Ако взема да попитам от всичките 29 общински съветници колко ходят там 

на стоматолог? Затова казвам, просто аз не искам да ги изгоним. Просто да бъде защитен 

интереса не само на стоматолози и на другите 60 наематели, които се занимават повечето 

и с бизнес, а да бъде защитен интересът и на общината, на всички граждани. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Г-н Стоян Иванов. 
СТОЯН ИВАНОВ: Г-н кмете, ако не мине и тази докладна днес, защото като гледам как 

вървят нещата, може би няма да мине, мисля, че е необходим един по-сериозен анализ, 
защото ние говорим за инсталации, общи части и така нататък, а пък конкретни цифри в 
докладната няма. Трябва да знаем приходи месечно за тази сграда и какви разходи ни 

носи тя. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Приходите са 3 900  лв. месечно. 

СТОЯН ИВАНОВ: А разходите какви са? 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Те разходите са по много пера.  
СТОЯН ИВАНОВ: Така. Значи да се направи един сериозен анализ, да се докаже, че тя 
носи всеки месец 5, 10 и повече хиляди лева загуби, че кой общински съветник ще 
подкрепи нещо подобно? Ами никой няма. Но явно, че не е достатъчно качествено 

направено предложението така. И не е убедително. Защото ако ми докажете, че 10 хиляди 

лева носи месечно минус тази сграда, че кой ще я подкрепи? Никой няма да я подкрепи, 

никой общински съветник. Мисля, че ако не мине днес, трябва да има един по-сериозен 

анализ, да влезе на следваща сесия. Дори да се оттегли, дори да се приемат тези 

предложения, трябва да има сериозен анализ за финансовите резултати, приходи и 

разходи и така нататък. Ще бъде по-убедителна всяка една бъдеща подобна докладна. 
Благодаря! 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Горе-долу с тези пари покриват горе-долу чистачките и някакви 

консумативи.  

МАРИАНА ЦЕКОВА: За чистачка. Асансьорът го поемаме ние. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Г-н Топов, вие реплика ли искате? Дуплика ли? 

ФИЛИП ТОПОВ: Процедурно предложение, уважаема г-жо председател! Понеже 
кметът няма така намерение да оттегля тази докладна записка, и понеже тази докладна 
записка отнема много по-сериозно обсъждане за план-сметката, за таксите на хората, 
процедурно да бъде отложена тази докладна записка с подробно изясняване на 
фактическата обстановка в тази сграда и да бъде внесена с подробен анализ в следващото 

заседание. Благодаря! 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Благодаря, г-н Топов! 
ФИЛИП ТОПОВ: Подложете това процедурно предложение за отлагане на вниманието 

на колегите. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Аз съм съгласен, да. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Ти не си я оттеглил. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Не съм я оттеглил, но съм съгласен да се отложи. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Г-н Начев. 
КОСТА НАЧЕВ: Аз имам предложение да се обособи един етаж по възможност и да бъде 
представен за ползване на тези, които ползват в момента. Вярно, че те са на два и на три 

етажа. То така няма да може да се оправят нещата. 
МАРИАНА ЦЕКОВА: На всички са. 
КОСТА НАЧЕВ: Един етаж да се обособи за стоматолозите и те да ползват някакви 

преференции – конкурсно или еди-как си. Ако се разстилат на два етажа, те никога няма 
да могат да се оправят тези неща. Другите помещения да бъдат продадени на търг. Това 
е моето предложение. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Благодаря, г-н Начев!  
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КОСТА НАЧЕВ: Което може да доведе до промяна на условията, които предлагаме ние 
за продажбата. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Благодаря, г-н Начев! Колеги, други желаещи? Г-н Ризов, вие? 

ТИХОМИР РИЗОВ: Подкрепям предложението на г-н Начев. Наистина трябва да се 
дебатира още малко с представителите там на зъболекарския съюз и да се намери 

решение. Но това нещо в този вид не може да го приемем днес. Така че след като 

отлагаме, ще има време да може да се проведат всички там консултации, намерения и 

тогава да бъде разглеждана тази точка. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Г-н Ризов, само едно да добавя.  Няма какво да дебатираме. Да 
предложат те какво ги устройва. Какво има да дебатираме? 

ТИХОМИР РИЗОВ: Добре, г-н кмете! 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Колеги, предлагам да прекратим разискванията. 
ВИОЛЕТА БОЯДЖИЕВА: Само искам да допълня нещо. Колеги, в случай, че не вървим 

към към продажба, при всичките тези разходи, които се правят за поддръжка на сградата, 
мисля, че наемите би следвало доста сериозно да се повишат. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Благодаря, г-жо Бояджиева! 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Примерно да стане 5 пломби. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Колеги, предлагам да прекратим разискванията. Който е „за“, 

моля да гласува. 
МАРИАНА ЦЕКОВА: Аз предлагам да я дадем да я менажира фирма. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Виж сега, тъй като има инфлация, няма да бъде в пари, а в 
пломби. 

МАРИАНА ЦЕКОВА: Да. За социално слаби деца. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: „Против“? „Въздържали се“? 

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

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: С 21 „за“, без „против“ и „въздържали се“, прекратихме 
разискванията. Колеги, има няколко предложения. Последното предложение отзад 

напред е на г-н Начев да бъдат обособени един етаж или два етажа за стоматологични 

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

ТИХОМИР РИЗОВ: Г-жо Аръчкова, аз въобще нямам право да гласувам май? 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Май да. 
ФИЛИП ТОПОВ: Нямаш право да вземаш и отношение. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: „Въздържали се“? 

ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 10, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 11. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: 10 „за“ и 11 „въздържали се“, не се приема предложението на г-
н Начев. Следващото по ред предложение е на г-н Филип Топов да бъде отложена, не 
оттеглена, а отложена за следваща сесия, след като се направи допълнително проучване. 
Който е „за“, моля да гласува. „Против“? „Въздържали се“ ? 

ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 23, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 1. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: 23 „за“, 0 „против“ и 1 „въздържал се“, приехме предложението 

на г-н Топов. Докладната записка да бъде отложена, да бъде преразгледана, уточнена и 

да бъде взето предвид… 

ФИЛИП ТОПОВ: Всички предложения. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Да. Сега подлагам на гласуване цялостното оттегляне на 
докладната, поименно. 

 

Поименно гласуване на предложението за отлагане на т. 17 от дневния ред: 

 

1. Ангел Безергянов      – „за“ 

2. Божидар Шуманов      – „за“ 
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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     – отсъства 
10. Екатерина Гаджева      – „за“ 

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

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

27. Тихомир Ризов      – не гласува  
28. Тодор Митов      – „за“ 

29. Филип Топов      – „за“ 

 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: С 21 „за“, без „против“ и 1 „въздържал се“, приехме да бъде 
отложена за следваща сесия. 
 

 

ПО ОСЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Промяна предназначението на 
част от урегулиран поземлен имот /УПИ/ IV – Озеленяване и ТП предвиден в 
устройствения план за озеленена площ в кв. 231 по плана на гр. Смолян, кв. Смолян /ул. 

„Дичо Петров“/. 

Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Отиваме колеги на следващата точка от дневния ред, а именно 

Промяна предназначението на част от урегулиран поземлен имот /УПИ/ IV – 

Озеленяване и ТП предвиден в устройствения план за озеленена площ в кв. 231 по плана 
на гр. Смолян, кв. Смолян /ул. „Дичо Петров“/. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Няма какво да добавя, те са все ПУП-ове. 
МАРИАНА ЦЕКОВА: Те са само ПУП-ове от тук нататък.  

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Няма да добавя нищо. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Колеги, имате думата за изказвания. Да, г-н Ризов. Микрофонът 
не ви е включен. 

ТИХОМИР РИЗОВ: Да благодаря на колегите и на г-н кмета, за отлагането на тази точка, 
която ще бъде преразгледана. И също благодарност от името на таксиметровите 
превозвачи за съкратената процедура тази година за издаване на разрешителните. 
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ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Г-н Ризов, в момента сме процедура на уточняване и на 
разискване на съвсем друга точка. 
ТИХОМИР РИЗОВ: Да бе, аз да благодаря за предишната точка! 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Имате думата за изказване, г-жо Екатерина Гаджева. Председател 

на Комисията по ТСУ. Г-жо Гаджева, имате думата. 
ЕКАТЕРИНА ГАДЖЕВА: Съжалявам, забравих да си включа микрофона. Тъй като 

времето доста напредна, а останалите четири точки са с много аналогично съдържание. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: 9. 

ЕКАТЕРИНА ГАДЖЕВА: Промяна предназначението на озеленяване към урегулиран 

имот. Макар, че едната е със смесено предназначение, а три са за фотоволтаици. И за да 
не падне кворума, защото тука ни трябват 2/3, предлагам да ги гласуваме заедно, а да се 
отнесе всяко решение към всяка една от точките. Благодаря! 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Точки 18, 19, 20 и 21. 

ЕКАТЕРИНА ГАДЖЕВА: Точно така, по новия дневен ред 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Добре, благодаря! 
ЕКАТЕРИНА ГАДЖЕВА: И аз благодаря! 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Колеги, други предложения има ли? Да, г-н Аршински. 

САЛИХ АРШИНСКИ: Подкрепям предложението на колежката Гаджева. Още повече, 
че в точките, които са за фотоволтаици, аз и колегата сме привърженици горещи на 
зелената енергия и се надявам, след като минат тези промени на предназначение на УПИ-

та, да стигнем и до процедура, в която някой ще участва, за закупи или вземе под наем 

тези общински имоти, за да изгради фотоволтаични центрове. Благодаря! 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Благодаря, г-н Аршински! Колеги, други желаещи? Не виждам. 

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

се“? 

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

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: С 22 „за“, без „против“ и „въздържали се“, прекратихме 
разискванията. Колеги, преминаваме към гласуване решенията на точка 18, 19, 20 и 21, 

като решението ще бъде вписано за всяка точка поотделно. 

 

Поименно гласуване на проекта за решение по т. 18, 19, 20 и 21 от дневния ред: 

 

1. Ангел Безергянов      – „за“ 

2. Божидар Шуманов      – „за“ 

3. Валентин Кюлхански     – „за“ 

4. Венера Аръчкова      – „за“ 

5. Вижданка Младенова     – „за“ 

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

8. Димитър Ангелов      – „за“ 

9. Димитър Кръстанов     – „за“ 

10. Екатерина Гаджева      – „за“ 

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

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

17. Минчо Симов     – „за“ 

18. Петър Мирчев      – „за“ 
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19. Петър Янев       – „за“ 

20. Рабие Кьосева      – „за“ 

21. Радослава Вълчанова – Кисимова    – „за“ 

22. Салих Аршински      – „за“ 

23. Сийка Йочева      – „за“ 

24. Софка Иванова      – „за” 

25. Стефан Бадев      – „за“ 

26. Стоян Иванов      – „за“ 

27. Тихомир Ризов      – „за“ 

28. Тодор Митов      – „за” 

29. Филип Топов      – „за“ 

 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: С 24 „за“, без „против“ и „въздържали се“, приехме решенията на 
точки 18, 19, 20 и 21 – промяна предназначението на част от урегулирани поземлени 

имоти, като ще бъде вписано решението на всяка точка поотделно.  

 

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

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

самоуправление и местната администрация и протокол от проведено обществено 

обсъждане на основание чл. 127 ал. 1 от ЗУТ от 22.11.2021 год.,  

 

Р Е Ш И: 

 

          Допуска промяна на проект на изменение на ПУП – ПРЗ на част от урегулиран 

поземлен имот /УПИ/ IV – Озеленяване и ТП предвиден в устройствения план за 
озеленена площ в кв.231 по плана на гр. Смолян, кв. Смолян с образуване на нов УПИ 

….   – 832, 666 смесено предназначение в кв.231 по плана на гр. Смолян, кв. Смолян, при 

граници: ул. „Дичо Петров“, УПИ IV – Озеленяване и ТП , ….. – Озеленяване, улична 
регулация, УПИ XV, УПИ XIV, УПИ XIII, УПИ XII, УПИ XI и УПИ X. 

 

 

ПО ДЕВЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Промяна предназначението на 
урегулирани поземлени имоти /УПИ/ II - Озеленяване, УПИ VI - Озеленяване и УПИ 

XIII - Озеленяване с образуване на нов УПИ…. фотоволтаичен парк в кв. 1 по плана на 
гр. Смолян, кв. Устово. /северно над ул. „Тракия“/. 

Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

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

 

1. Ангел Безергянов      – „за“ 

2. Божидар Шуманов      – „за“ 

3. Валентин Кюлхански     – „за“ 

4. Венера Аръчкова      – „за“ 

5. Вижданка Младенова     – „за“ 

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

8. Димитър Ангелов      – „за“ 

9. Димитър Кръстанов     – „за“ 

10. Екатерина Гаджева      – „за“ 

11. Иван Френкев      – отсъства 
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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      – „за“ 

27. Тихомир Ризов      – „за“ 

28. Тодор Митов      – „за” 

29. Филип Топов      – „за“ 

 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: С 24 „за“, без „против“ и „въздържали се“, приехме решението 

на 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 Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и протокол от проведено обществено 

обсъждане на основание чл. 127 ал. 1 от ЗУТ от 13.12.2021 год., 

 

Р Е Ш И: 

 

Допуска промяна на проект на изменение на ПУП – ПРЗ на урегулирани 

поземлени имоти /УПИ/ II - Озеленяване, УПИ VI - Озеленяване и УПИ XIII - 

Озеленяване с образуване на нов УПИ…. фотоволтаичен парк в кв.1 по плана на гр. 

Смолян, кв. Устово, при граници: улична регулация, УПИ V – Индивидуално групово 

жилищно строителство и УПИ  VIII – Индивидуално групово жилищно строителство. 

 

 

ПО ДВАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Промяна предназначението на 
урегулирани поземлени имоти /УПИ/  VIII - Озеленяване  и УПИ XI - Озеленяване с 
образуване на нов УПИ …. фотоволтаичен парк в кв.15 по плана на гр.Смолян, 

кв.Устово. /северно над ул. „Тракия“/. 

Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

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

 

1. Ангел Безергянов      – „за“ 

2. Божидар Шуманов      – „за“ 

3. Валентин Кюлхански     – „за“ 

4. Венера Аръчкова      – „за“ 

5. Вижданка Младенова     – „за“ 

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

8. Димитър Ангелов      – „за“ 

9. Димитър Кръстанов     – „за“ 

10. Екатерина Гаджева      – „за“ 

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

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

17. Минчо Симов     – „за“ 

18. Петър Мирчев      – „за“ 

19. Петър Янев       – „за“ 

20. Рабие Кьосева      – „за“ 

21. Радослава Вълчанова – Кисимова    – „за“ 

22. Салих Аршински      – „за“ 

23. Сийка Йочева      – „за“ 

24. Софка Иванова      – „за” 

25. Стефан Бадев      – „за“ 

26. Стоян Иванов      – „за“ 

27. Тихомир Ризов      – „за“ 

28. Тодор Митов      – „за” 

29. Филип Топов      – „за“ 

 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: С 24 „за“, без „против“ и „въздържали се“, приехме решението 

на 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. 11 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и протокол от проведено обществено 

обсъждане на основание чл. 127 ал. 1 от ЗУТ от 13.12.2021 год.,  

 

Р Е Ш И: 
 

Допуска промяна на проект на изменение на ПУП – ПРЗ на урегулирани 

поземлени имоти /УПИ/ VIII - Озеленяване и УПИ XI - Озеленяване с образуване на нови 

УПИ ….. фотоволтаичен парк в кв.15 по плана на гр. Смолян, кв. Устово, при граници: 

улични регулации, УПИ IХ– Индивидуално групово жилищно строителство и УПИ Х – 

Детски комбинат. 
 

ПО ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Промяна предназначението 

на урегулирани поземлени имоти /УПИ/ II - Озеленяване, УПИ V - Озеленяване и УПИ 

VIII - Озеленяване  с образуване на нови УПИ …. фотоволтаичен парк и УПИ … за 
техническа инфраструктура в кв.15 по плана на гр. Смолян, кв. Устово. /северно над ул. 

„Тракия“/. 

Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

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

 

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

3. Валентин Кюлхански     – „за“ 

4. Венера Аръчкова      – „за“ 

5. Вижданка Младенова     – „за“ 

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

8. Димитър Ангелов      – „за“ 

9. Димитър Кръстанов     – „за“ 

10. Екатерина Гаджева      – „за“ 

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

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

17. Минчо Симов     – „за“ 

18. Петър Мирчев      – „за“ 

19. Петър Янев       – „за“ 

20. Рабие Кьосева      – „за“ 

21. Радослава Вълчанова – Кисимова    – „за“ 

22. Салих Аршински      – „за“ 

23. Сийка Йочева      – „за“ 

24. Софка Иванова      – „за” 

25. Стефан Бадев      – „за“ 

26. Стоян Иванов      – „за“ 

27. Тихомир Ризов      – „за“ 

28. Тодор Митов      – „за” 

29. Филип Топов      – „за“ 

 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: С 24 „за“, без „против“ и „въздържали се“, приехме решението 

на точка 21. 

 

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

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

самоуправление и местната администрация и протокол от проведено обществено 

обсъждане на основание чл.127 ал.1 от ЗУТ от 13.12.2021 год., 

 

Р Е Ш И: 

 

          Допуска промяна на проект на изменение на ПУП – ПРЗ на урегулирани поземлени 

имоти /УПИ/ II - Озеленяване, УПИ V- Озеленяване и УПИ VIII - Озеленяване  с 
образуване на нови УПИ … фотоволтаичен парк и УПИ … за техническа инфраструктура 
в кв.15 по плана на гр. Смолян, кв. Устово, при граници: улични регулации, УПИ II – 

Озеленяване и УПИ V- Озеленяване. 
 

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Разрешение за изработване 
на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на поземлен имот с 
идентификатор 67653.223.33 в местност „Амзово“, землище гр. Смолян, Община 
Смолян. 
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Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Преминаваме към точка 22 от дневния ред. Разрешение за 
изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на 
поземлен имот с идентификатор 67653.223.33 в местност „Амзово“, землище гр. Смолян, 

Община Смолян. 

САЛИХ АРШИНСКИ: Процедура. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Да, г-н Аршински. 

САЛИХ АРШИНСКИ: Моето предложение е следващите четири точки, тъй като са 
еднакви – разрешваане за изработване на ПУП, да ги гласуваме заедно, а да бъдат 
вписани поотделно решенията.  
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Благодаря, г-н Аршински! 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: „АРИС 09“. 

МАРИАНА ЦЕКОВА: И тя е същата. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Тя е за одобрение. 
МАРИАНА ЦЕКОВА: То е същото. Веднъж са я гледали за „АРИС“. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Стават 5 точки. 

МАРИАНА ЦЕКОВА: 5 точки са с ПУП-ове. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Г-н Салих Аршински,  може ли да попитам нещо, защото от 
Общинска администрация… 

САЛИХ АРШИНСКИ: О`кей, о`кей! 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: … казват, че и 26-та е одобряване. 
САЛИХ АРШИНСКИ: Да, съгласен съм. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Благодаря, г-н Аршински! Г-н Топов. 
ФИЛИП ТОПОВ: Извинявайте! Какво е становището на Комисията по ТУОС по тези 

точки? Г-жа Гаджева? 

МАРИАНА ЦЕКОВА: Всичките ги приеха. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Само секунда, ще ви кажа какво е.  
ФИЛИП ТОПОВ: За всяка точка поотделно, иначе нямам против да ги гласуваме заедно. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Разрешение за подробен устройствен план за „Амзово“ – 

„против“ няма, 6 са „за“. На Комисията по законност са 6 „за“. За „Вадата“ в село 

Левочево – 7 „за“ в ТУОС, 6 „за“ в Комисията по законност. За „Вадата“ пак в село 

Левочево, „за“ 6  и в двете комисии. За разрешаване външно електрозахранване 
„Варадил“ – 6 „за“ в ТУОС и 6 „за“ в Комисията по законност. И на 25-та точка 
„одобряване на „АРИС 09“  на подробен устройствен план, там гласуването е в ТУОС 7 

„за“, няма „против“ и „въздържали се“, 1 не е гласувал, а в законност са 6 „за“, няма 
„против“ и „въздържали се“. 

ЕКАТЕРИНА ГАДЖЕВА: В общи линии, ако мога да обобщя, в тези точки няма нищо 

специфично. Първата в „Амзово“ не е включена в ОУП. Всичките останали са включени 

в ОУП и последната е за одобряване. Нищо специфично. Всички са единодушно приети. 

ФИЛИП ТОПОВ: Благодаря! 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Други колеги има ли някой, който желае да се изкаже? 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. Подлагам на гласуване предложението на г-н Аршински от точка 22 до 

точка 26 включително, да бъдат гласувани анблок и да бъдат разнесени поотделно на 
всяко решение. Който е „за“, моля да гласува. „Против“? „Въздържали се“? 

ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 22, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 
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ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: С 22 „за“, без „против“ и „въздържали се“, приехме 
предложението на г-н Аршински. Колеги, преминаваме към гласуване решенията на 
точки 22, 23, 24, 25 и 26. Поименно гласуване, а решенията ще бъдат разнесени за всяка 
точка поотделно. 

 

Поименно гласуване на проекта за решение по т. 22, 23, 24, 25 и 26 от дневния ред: 

 

1. Ангел Безергянов      – „за“ 

2. Божидар Шуманов      – „за“ 

3. Валентин Кюлхански     – „за“ 

4. Венера Аръчкова      – „за“ 

5. Вижданка Младенова     – „за“ 

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

8. Димитър Ангелов      – „за“ 

9. Димитър Кръстанов     – „за“ 

10. Екатерина Гаджева      – „за“ 

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

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

17. Минчо Симов     – „за“ 

18. Петър Мирчев      – „за“ 

19. Петър Янев       – „за“ 

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

22. Салих Аршински      – „за“ 

23. Сийка Йочева      – „за“ 

24. Софка Иванова      – „за” 

25. Стефан Бадев      – „за“ 

26. Стоян Иванов      – „за“ 

27. Тихомир Ризов      – „за“ 

28. Тодор Митов      – „за” 

29. Филип Топов      – „за“ 

 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: С 23 „за“, без „против“ и „въздържали се“, приехме решенията 
по точка 22, 23, 24, 25 и 26. 

 

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

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

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

 

Р Е Ш И: 

 

1. Допуска  изработването на проект за Подробен устройствен план - План за 
регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 67653.223.33 в местност 
„Амзово“, землище гр. Смолян, Община Смолян, със следните устройствените 
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параметри – устройствена зона Жм, плътност на застрояване до 60%, височина на 
застрояване до 10 метра, кинт до 1.2, озеленяване – до 40%.    

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

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

 

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

2. Одобрява задание за изработване за Подробен устройствен план - План за 
регулация и застрояване на поземлен имот 67653.223.33 в местност „Амзово“, 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 ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Разрешение за изработване 
на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на поземлен имот с 
идентификатор 43219.2.1069 в местност „Вадата“, землище с. Левочево, Община 
Смолян. 

Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

Поименно гласуване на проекта за решение по т. 23 от дневния ред: 

 

1. Ангел Безергянов      – „за“ 

2. Божидар Шуманов      – „за“ 

3. Валентин Кюлхански     – „за“ 

4. Венера Аръчкова      – „за“ 

5. Вижданка Младенова     – „за“ 

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

8. Димитър Ангелов      – „за“ 

9. Димитър Кръстанов     – „за“ 

10. Екатерина Гаджева      – „за“ 

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

15. Мария Семерджиева     – отсъства 
16. Милен Журналов      – „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” 
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25. Стефан Бадев      – „за“ 

26. Стоян Иванов      – „за“ 

27. Тихомир Ризов      – „за“ 

28. Тодор Митов      – „за” 

29. Филип Топов      – „за“ 

 

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

по точка 23. 

 

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

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

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

 

Р Е Ш И: 

 

1. Разрешава изработването на проект за Подробен устройствен план - План за 
регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 43219.2.1069 в местност 
„Вадата“, землище с. Левочево, Община Смолян със следните устройствените параметри  

– устройствена зона Жм, плътност на застрояване до 60%, височина на застрояване до 10 

метра, кинт до 1.2, озеленяване – до 40%.  

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

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

Проектът да се представи в Община Смолян окомплектован с актуална скица от 
кадастралната карта на землище с. Левочево 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 43219.2.1069 в местност 
„Вадата“, землище с. Левочево, Община Смолян.   

 

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Разрешение за 
изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на 
поземлен имот с идентификатор 43219.2.1070 в местност „Вадата“, землище с. Левочево, 

Община Смолян. 

Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

Поименно гласуване на проекта за решение по т. 24 от дневния ред: 

 

1. Ангел Безергянов      – „за“ 

2. Божидар Шуманов      – „за“ 

3. Валентин Кюлхански     – „за“ 

4. Венера Аръчкова      – „за“ 

5. Вижданка Младенова     – „за“ 

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

8. Димитър Ангелов      – „за“ 

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

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

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

17. Минчо Симов     – „за“ 

18. Петър Мирчев      – „за“ 

19. Петър Янев       – „за“ 

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

22. Салих Аршински      – „за“ 

23. Сийка Йочева      – „за“ 

24. Софка Иванова      – „за” 

25. Стефан Бадев      – „за“ 

26. Стоян Иванов      – „за“ 

27. Тихомир Ризов      – „за“ 

28. Тодор Митов      – „за” 

29. Филип Топов      – „за“ 

 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: С 23 „за“, без „против“ и „въздържали се“, приехме решенията 
по точка 24. 

 

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

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

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

 

Р Е Ш И: 

 

1. Разрешава изработването на проект за Подробен устройствен план - План за 
регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 43219.2.1070 в местност 
„Вадата“, землище с. Левочево, Община Смолян със следните устройствените параметри  

– устройствена зона Жм, плътност на застрояване до 60%, височина на застрояване до 10 

метра, кинт до 1.2, озеленяване – до 40%.  

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

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

Проектът да се представи в Община Смолян окомплектован с актуална скица от 
кадастралната карта на землище с. Левочево 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 43219.2.1070 в местност 
„Вадата“, землище с. Левочево, Община Смолян.   

 

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Разрешение за изработване на 
Подробен устройствен план – устройствена план схема и парцеларен план за обект: 
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„Външно електрозахранване за поземлен имот 67653.6.560 от кадастралната карта на гр. 

Смолян, община Смолян, местност „Варадил““. 

Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

Поименно гласуване на проекта за решение по т. 25 от дневния ред: 

 

1. Ангел Безергянов      – „за“ 

2. Божидар Шуманов      – „за“ 

3. Валентин Кюлхански     – „за“ 

4. Венера Аръчкова      – „за“ 

5. Вижданка Младенова     – „за“ 

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

8. Димитър Ангелов      – „за“ 

9. Димитър Кръстанов     – „за“ 

10. Екатерина Гаджева      – „за“ 

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

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

17. Минчо Симов     – „за“ 

18. Петър Мирчев      – „за“ 

19. Петър Янев       – „за“ 

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

22. Салих Аршински      – „за“ 

23. Сийка Йочева      – „за“ 

24. Софка Иванова      – „за” 

25. Стефан Бадев      – „за“ 

26. Стоян Иванов      – „за“ 

27. Тихомир Ризов      – „за“ 

28. Тодор Митов      – „за” 

29. Филип Топов      – „за“ 

 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: С 23 „за“, без „против“ и „въздържали се“, приехме решенията 
по точка 25. 

 

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

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

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

 

Р Е Ш И: 

 

1. Разрешава изработването на проект за Подробен устройствен план – 

устройствена план схема и парцеларен план за обект: „Външно електрозахранване за 
поземлен имот 67653.6.560 от кадастралната карта на гр. Смолян, община Смолян, 

местност „Варадил““, с трасе преминаващо през поземлени имоти с идентификатори: 
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67653.936.68, 67653.936.205, 67653.936.60, 67653.936.44 и 67653.6.518 по кадастралната 
карта на гр. Смолян.  

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

за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.   

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

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

план схема и парцеларен план за обект: „Външно електрозахранване за поземлен имот 
67653.6.560 от кадастралната карта на гр. Смолян, община Смолян, местност „Варадил““.  

 

 

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

устройствен план – устройствена план схема и парцеларен план за обект: „Кабелна линия 
ниско напрежение за присъединяване на жилищна сграда за сезонно ползване на „АРИС 

09“ ЕООД в село Стойките, община Смолян“. 

Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

Поименно гласуване на проекта за решение по т. 26 от дневния ред: 

 

1. Ангел Безергянов      – „за“ 

2. Божидар Шуманов      – „за“ 

3. Валентин Кюлхански     – „за“ 

4. Венера Аръчкова      – „за“ 

5. Вижданка Младенова     – „за“ 

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

8. Димитър Ангелов      – „за“ 

9. Димитър Кръстанов     – „за“ 

10. Екатерина Гаджева      – „за“ 

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

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

17. Минчо Симов     – „за“ 

18. Петър Мирчев      – „за“ 

19. Петър Янев       – „за“ 

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

22. Салих Аршински      – „за“ 

23. Сийка Йочева      – „за“ 

24. Софка Иванова      – „за” 

25. Стефан Бадев      – „за“ 

26. Стоян Иванов      – „за“ 

27. Тихомир Ризов      – „за“ 

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

 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: С 23 „за“, без „против“ и „въздържали се“, приехме решенията 
по точка 26. 

 

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

– кмет на община Смолян, на основание 21, ал.1, т.11 от ЗМСМА във връзка с чл. 129, 

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

 

Р Е Ш И: 

 

Одобрява Подробен устройствен план – устройствена план схема и парцеларен 

план за обект: Кабелна линия ниско напрежение за присъединяване на жилищна сграда 
за сезонно ползване на „АРИС 09“ ЕООД в село Стойките, община Смолян“, с трасе 
преминаващо през поземлени имоти с идентификатори: 69345.100.1979, 69345.100.156, 

69345.9.951 и 69345.9.365 по кадастралната карта на с. Стойките. 
 

 

ПО ДВАДЕСЕТ И СЕДМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Вътрешни компенсирани 

промени в разходната част на бюджета на Община Смолян – второстепенни 

разпоредители за 2021 година 
Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Преминаваме към точка 27, която касае за Дома в Петково. 

Вътрешни компенсаторни промени в разходната част на бюджета на Община Смолян, 

второстепенни разпоредители, за 2021 година. Касаещо дома в село Петково. За 
закупуване на агрегат. Давам думата на г-н Мелемов. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: По време на това бедствие стана ясно, че имат нужда домовете 
от такива агрегати. Той има средствата, 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“? „Въздържали се“? 

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

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: С 22 „за“, без „против“ и „ въздържали се“, прекратихме 
разискванията. Колеги, преминаваме към гласуване на точката. 
 

Поименно гласуване на проекта за решение по т. 27 от дневния ред: 

 

1. Ангел Безергянов      – „за“ 

2. Божидар Шуманов      – „за“ 

3. Валентин Кюлхански     – „за“ 

4. Венера Аръчкова      – „за“ 

5. Вижданка Младенова     – „за“ 

6. Виолета Бояджиева      – „за“ 

7. Денислав Костов      – „за“ 

8. Димитър Ангелов      – „за“ 

9. Димитър Кръстанов     – „за“ 

10. Екатерина Гаджева      – „за“ 

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

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

17. Минчо Симов     – „за“ 

18. Петър Мирчев      – „за“ 

19. Петър Янев       – „за“ 

20. Рабие Кьосева      – „за“ 

21. Радослава Вълчанова – Кисимова    – „за“ 

22. Салих Аршински      – „за“ 

23. Сийка Йочева      – „за“ 

24. Софка Иванова      – „за” 

25. Стефан Бадев      – „за“ 

26. Стоян Иванов      – „за“ 

27. Тихомир Ризов      – „за“ 

28. Тодор Митов      – „за” 

29. Филип Топов      – „за“ 

 

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

по точката за вътрешните компенсаторни промени. 

 

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

– кмет на община Смолян, на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 124, ал. 2 от Закона за публичните 
финанси и чл.60, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс 

 

Р Е Ш И: 

 

1. Общински съвет Смолян дава съгласие да бъде увеличена инвестиционната 
програма на ДПЛПР „д-р Тодор Ташев“  – с.  Петково в размер на 3200лв  за капиталови 

разходи параграф 5203 „Придобиване на машини и съоръжения“, като бъдат 
компенсирани от параграф 1016  - Разходи за външни услуги /вода, горива и ел енергия/. 

 

2. Промените да бъдат отразени по бюджета на ДПЛПР „д-р Тодор Ташев“  – с.  
Петково – второстепенен разпоредител при Община Смолян за 2021 година и разчета за 
финансиране на капиталовите разходи. 

 
Параграф Наименование 

на параграфа 
Уточнен 

план 

Предложение 
за 

актуализация 

Разлика 
/+, - / 

I- во 

трим. 

I I –ро 

трим. 

I I I-то 

трим. 

IV-то 

трим. 

         

 

§ 52 - 03 „Придобиване 
на машини и 

съоръжения“ 

0 3200 +3200    +3200 

§ 10 - 16 „Разходи за 
външни 

услуги“ 

0 -3200 -3200    -3200 

 

3.    Допуска предварително изпълнение на настоящото решение по реда на чл. 

60 от Административно процесуалния кодекс. 
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ПО ДВАДЕСЕТ И ОСМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Предоставяне на интегрирани 

здравно-социални услуги (патронажна грижа) като услуга от общ икономически интерес 
във връзка с изпълнение на проект „Патронажна грижа + в община Смолян“, с 
регистрационен № BG05M9OP001-6.002-0121-C01. 

Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Преминаваме към точка следваща, която касае предоставяне на 
интергрирани здравно-социални услуги (патронажна грижа) като услуга от общ 

икономически интерес във връзка с изпълнение на проект „Патронажна грижа + в 
община Смолян“. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Няма какво да добавя. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Колеги, тука на комисиите беше предложено от Общинска 
администрация да бъде включен член 60 от АПК, във връзка с необходимост от 
възстановяване на средства по програмата за осигуряване на непрекъснато предоставяне 
на интегрираните здравно-социални услуги на потребителите по проекта. 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. 
 

Поименно гласуване на проекта за решение по т. 28 от дневния ред: 

 

1. Ангел Безергянов      – „за“ 

2. Божидар Шуманов      – „за“ 

3. Валентин Кюлхански     – „за“ 

4. Венера Аръчкова      – „за“ 

5. Вижданка Младенова     – „за“ 

6. Виолета Бояджиева      – „за“ 

7. Денислав Костов      – „за“ 

8. Димитър Ангелов      – „за“ 

9. Димитър Кръстанов     – „за“ 

10. Екатерина Гаджева      – „за“ 

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

23. Сийка Йочева      – „за“ 

24. Софка Иванова      – „за” 

25. Стефан Бадев      – „за“ 

26. Стоян Иванов      – „за“ 

27. Тихомир Ризов      – „за“ 
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28. Тодор Митов      – „за” 

29. Филип Топов      – „за“ 

 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: С 24 „за“, без „против“ и „въздържали се“, приехме и това 
решение. 
 

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

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

 

Р Е Ш И: 

 

I. За периода на предоставяне на услугата „Патронажна грижа +“ от 17.07.2021 г. до 

17.07.2022 г., доставчикът на УОИИ няма да събира приходи от предоставяните УОИИ, 

месечни такси от Потребителите. 

II. Приема и одобрява приложеният към Решение № 558 от 27.05.2021 г. на 
Общински съвет – Смолян, Актът за възлагане за предоставяне на помощ за 
осъществяване на услугата от общ икономически интерес – Патронажна грижа + на 
основание Решение на ЕК 2012/21/ЕС издаден със Заповед № РД-0621/07.06.2021 г. на 
кмета на Община Смолян. 

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

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ДЕВЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Определяне на такса за 
предоставяне на услуга-нощувка на човек, в сграда находяща се в с. Момчиловци  

(Норвежката къща). 
Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Преминаваме към следващата допълнителна точка № 29. 

Определяне на такса за предоставяне на услуга – нощувка на човек в града, находяща се 
в с. Момчиловци (Норвежката къща). Тука имаме също чл. 60 ог АПК, защото касае в 
момента ситуацията, празниците и до Нова година. Колеги, имате думата за изказвания. 
Не виждам. Който е съгласен да прекратим разискванията, моля да гласува. „Против“? 

„Въздържали се“? 

ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 15, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 1. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: 15 „за“ и 1 „въздържал се“. Прекратихме разискванията. Колеги, 

преминаваме към гласуване. 
 

Поименно гласуване на проекта за решение по т. 29 от дневния ред: 

 

1. Ангел Безергянов      – „за“ 

2. Божидар Шуманов      – „за“ 

3. Валентин Кюлхански     – „за“ 

4. Венера Аръчкова      – „за“ 

5. Вижданка Младенова     – „за“ 

6. Виолета Бояджиева      – „за“ 

7. Денислав Костов      – „за“ 

8. Димитър Ангелов      – „за“ 

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

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

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

17. Минчо Симов     – „за“ 

18. Петър Мирчев      – „за“ 

19. Петър Янев       – „за“ 

20. Рабие Кьосева      – „за“ 

21. Радослава Вълчанова – Кисимова    – „за“ 

22. Салих Аршински      – „за“ 

23. Сийка Йочева      – „за“ 

24. Софка Иванова      – „за” 

25. Стефан Бадев      – „за“ 

26. Стоян Иванов      – „за“ 

27. Тихомир Ризов      – „за“ 

28. Тодор Митов      – „за” 

29. Филип Топов      – „за“ 

 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: С 25 „за“, без „против“ и „въздържали се“, приехме и това 
решение. 
 

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

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

 

Р Е Ш И: 

 

1. Определя нощувка на вечер на  човек в размер на 25,00 (двадесет и пет лева)  с 
включено ДДС и туристически данък за  недвижим имот частна общинска собственост, 
представляващ поземлен имот с идентификатор 49014.501.398 с площ 1096 (хиляда 
деветдесет и шест) кв.м. с начин на трайно ползване: За обект комплекс за култура и 

изкуство с трайно предназначение на територията урбанизирана,  ведно със сграда с 
идентификатор 49014.501.398.1 със застроена площ 277 кв.м.,, брой етажи 3 с 
предназначение: сграда за култура и изкуство; сграда с идентификатор  49014.501.398.2 

със застроена площ 7 кв.м., брой етажи 1 с предназначение: постройка за допълващо 

застрояване; сграда с идентификатор  49014.501.398.3 със застроена площ 5 кв.м.,  брой 

етажи 1 с предназначение: постройка за допълващо застрояване; сграда с идентификатор 

49014.501.398.4 със застроена площ 13 кв.м., брой етажи 1 с предназначение: постройка 
за допълващо застрояване; сграда с идентификатор  49014.501.398.5 със застроена площ 

96 кв.м.,  брой етажи 4 с предназначение: сграда за култура и изкуство, по кадастрална 
карта на с. Момчиловци, актувани с АОС № 1663/25.06.2012 г. вписан в сл.по вписване 
с акт № 28/том IV,дело № 661 от 2012 с вх.№ 1129/02.07.2012 г. 

 

2. На основание чл. 60, ал. 1 от АПК допуска предварително изпълнение на 
решението. 
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ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Колеги, някой трябва да ме замести за следващите три точки – 

30, 31 и 32, защото съм вносител аз. 
КОСТА НАЧЕВ: Ангел Безергянов предлагам аз. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Добре, г-н Начев. Други предложения? Не виждам кой е съгласен 

г-н Ангел Безергянов да бъде водещ на последните три точки, моля да гласува. „Против“? 

„Въздържали се“? 

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

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: С 21 „за“, без „против“ и 1 „въздържал се“… Г-н Топов, вие 
въздържал ли сте?  

ФИЛИП ТОПОВ: Напротив. Два пъти гласувах за колегата Безергянов. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Значи с 22 гласа, г-н Безергянов, заповядайте! Имате думата. 
АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Благодаря, г-жо Аръчкова. 
(По точки 30, 31 и 32 за председателстващ заседанието беше избран Ангел Безергянов) 

 

 

ПО ТРИДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Привеждане строежа на приетите от 
Общински съвет – Смолян наредби в съответствие с чл. 24, ал. 2 от Указ № 883 ог 
24.04.1974 г. за прилагане на Закона за нормативните актове. 

Докладва: Венера Аръчкова – председател на Общинския съвет 
 

АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Уважаеми колеги, преминаваме към изпълнение на следващата 
докладна записка от нашия дневен ред. Това  е докладна записка от г-жа Венера 
Аръчкова, председател на Общински съвет – Смолян, относно привеждане строежа на 
приетите от Общински съвет - Смолян наредби в съответствие с чл. 24, ал. 2 от Указ № 

883 от 24.04.1974 г. за прилагане на Закона за нормативните актове. Г-жо Аръчкова, 
давам ви думата като вносител, да запознаете общинските съветници 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Няма какво да добавя. Аз  обясних и на комиси, че това са 
пророкувани нормални неща. До сега са били номерирани до 26 и сега сме ги номерирали 

последните, които сме вкарали 

АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Уважаеми колеги, разкривам дискусия. Имате думата за мнения, 
предложения, становища по така предложената докладна записка. Не виждам желание 
от някой колега да вземе отношение. Предлагам да прекратим разискванията. Който е 
„за“, моля да гласува прекратяване на разискванията. Благодаря ви! „Против“? 

„Въздържали се“? 

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

АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: С 22 „за“, без „против“ и „въздържали се“, прекратихме 
разискванията. Колеги, в процедура на гласуване сме. Явно гласуване, така както виждам 

от разпоредбите правните. Нали така, г-жо Аръчкова? 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Да, да. 
АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Явно гласуване. Който е „за“, моля да гласува. „Против“? 

„Въздържали се“? 

ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 24, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 

АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: С 24 „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. 2 от ЗМСМА  

 

Р Е Ш И: 
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I. Изменя и допълва Решение № 318/18.11.2016 г. на Общински съвет – Смолян, 

както следва:  

1. Добавя нова точка 27 със следното съдържание: „Изменя и допълва Решение 
№ 240/25.06.2020 г. на Общински съвет – Смолян, с което е приета Наредба 

за определяне обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане 

на селскостопански животни, загробването им при необходимост на 

територията на община Смолян, като в заглавието на наредбата добавя „№ 

27““. 

 

2. Добавя нова точка 28 със следното съдържание: „Изменя и допълва № 

239/25.06.2020 г. на Общински съвет – Смолян, с което е приета Наредба за 

привличане и насърчаване на инвестиции с общинско значение в община 

Смолян и реда за издаване на сертификат за инвестиция клас „В“, като в 
заглавието на наредбата добавя „№ 28““. 

 

 

3. Добавя нова точка 29 със следното съдържание: „Изменя и допълва Решение 
№ 241/25.06.2020 г. на Общински съвет – Смолян, с което е приета Наредба 

за изграждане и опазване на зелената система на територията на община 

Смолян, като в заглавието на наредбата добавя „№ 29““. 

 

4. Добавя нова точка 30 със следното съдържание: „Изменя и допълва Решение 
№ 657/28.10.2021 г. на Общински съвет – Смолян, с което е приета Наредба 

за реда за престой и паркиране на пътни превозни средства на 

територията на община Смолян, като в заглавието на наредбата добавя „№ 

30““. 

 

ПО ТРИДЕСЕТ И ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Удължаване срока за 
ликвидация на „Ученическо и столово хранене“  ЕООД - в ликвидация с ЕИК 120506497. 

Докладва: Венера Аръчкова – председател на Общинския съвет 
 

АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Преминаваме към разглеждане на следващата докладна записка 
от нашия дневен ред. Тя отново е от г-жа Венера Аръчкова – председател на Общинския 
съвет и касае удължаване срока на ликвидация на „Ученическо и столово хранене“ 

ЕООД, което е в ликвидация, както на всички нас е известно. Г-жо Аръчкова, имате 
думата по тази докладна записка. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Няма какво да добавя. Даден е достъп на г-н Бойко Младенов. 
АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Присъства ли в залата? 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Трябва да е наличен 

АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Г-н Младенов? Чуваме ли се? Тука ли сте? 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Ако искате, дайте да разгледаме следващата, той докато се 
включи, защото може би изчаква момента. 
АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Добре, колеги. Преминаваме към разглеждане на следваща 
докладна записка отново от г-жа Венера Аръчкова като вносител. 

 

ПО ТРИДЕСЕТ И ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Одобряване на разходите за 
командировки на кмета на Община Смолян, Кметове на населени места  и председател 
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на Общински съвет град Смолян за периода от 01 януари 2021 година до 20 декември 

2021 година. 
Докладва: Венера Аръчкова – председател на Общинския съвет 

 

АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Касае одобряване на разходите за командировки на кмета на 
Община Смолян, Кметове на населени места  и председател на Общински съвет град 

Смолян за периода от 01 януари 2021 година до 20 декември 2021 година. Г-жо Аръчкова, 
имате думата. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Няма какво да добавя. 
АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Колеги, вносителят няма какво да добави. Разкривам дискусия 
по така предложената докладна записка относно одобряване на извършените разходи за 
командировк в страната и чужбина за цитирания по-торе период. Имате думата за 
мнения, становища, питания. Не виждам колега общински съветник, който желае да 
вземе отношение. Предлагам да прекратим разискванията. Който е „за“, моля да гласува. 
„Против“? „Въздържали се“? 

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

АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: С 21 „за“, без „против“ и „въздържали се“, прекратихме 
разискванията. Колеги, в процедура на гласуване сме, явно гласуване. Който е „за“, моля 
да гласува така предложената докладна записка и проекта за решение към нея. 
ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 24, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. 

АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: С 24 „за“, без „против“ и „въздържали се“, приехме и решенията 
към тази докладна записка. 
 

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

– кмет на община Смолян, на основание чл. 21, т.23, ал. 2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и чл. 8, ал. 4 от Наредбата за командировките  
 

Р Е Ш И: 

 

Одобрява извършените разходи за командировки в страната и чужбина за периода 
от 01 януари 2021 година до 20 декември 2021 година  включващи пътни, дневни и 

квартирни както следва: 

 Разходите за командировки на Венера Аръчкова - председател на 
Общински съвет  - Смолян в размер на 153.68 лв.  /Сто петдесет три лева 
и 0,68 ст. /лева; 

 Разходите за командировки на  Сийка Суркова - кмет с. Момчиловци, 

община Смолян за периода от 01 януари 2021 година до 20 декември 2021 

година /пътни, дневни и квартирни/ в размер 180,00 /сто и осемдесет/ лева. 
 

ПО ТРИДЕСЕТ И ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Удължаване срока за 
ликвидация на „Ученическо и столово хранене“ ЕООД - в ликвидация с ЕИК 120506497. 

Докладва: Венера Аръчкова – председател на Общинския съвет 
 

АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Връщаме се отново към последната докладна записка. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Г-н Бойко Младенов на линия ли е? 

СТОЯН ИВАНОВ: Трябва ли да е на линия? 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Трябва, да. 
АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: На комисиите беше поканен. Колегите искаха да го чуят. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Поканен е, даден му е достъп. 
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ФИЛИП ТОПОВ: То имаше между другото появяване тука, но не знам защо се загуби 

връзката. Иначе беше се включил 

САЛИХ АРШИНСКИ: Ако няма някакви питания към него от общински съветник, дайте 
да гласуваме и тази точка и да минава. 
СТОЯН ИВАНОВ: Г-жо Аръчкова, може да дадеш разяснения, както направи в 
комисиите и няма нужда той да се включва. 
ВИОЛЕТА БОЯЖДИЕВА: Ето го. Той се появи. 

АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Г-н Младенов е на линия вече. Здравейте, г-н Младенов, чуваме 
ли се? Ще ви помоля микрофона, ако е възможно да си пуснете. Колеги, ако нямате нищо 

напротив, предлагам да дадем първо думата на г-н Бойко Младенов – ликвидатора на 
„Ученическо и столово хранене“. 

КОСТА НАЧЕВ: Бойко, микрофона включи. 

АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Г-н Младенов, ще ви помоля само микрофона. 
БОЙКО МЛАДЕНОВ – ликвидатор на „Ученическо и столово хранене“: Готово ли е? 

АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Да, чуваме се. Колеги, нали няма никой против да дадем думата 
на г-н Младенов? 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Нека да говори г-н Младенов, слушаме го. 

АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Заповядайте, г-н Младенов! 
БОЙКО МЛАДЕНОВ: Уважаеми председател, уважаеми общински съветници! Както 

вероятно сте се запознали от докладната записка до председателя, входирана от мен, така 
и от на г-жа Аръчкова докладната, става въпрос за това, че такта доста обемна беше 
дейността и се изискваше повече време за обработка на ведомостите, на трудово-

правните документи, трудови договори, заповеди  и така нататък. Над 15 хиляди 

страници съм обработил сам. Знаете, че съм сам и няма други служители. Това ми 

изискваше доста време. Също така и с оглед на обстановката, в която живеем и работим, 

така доста хора отсъстват, а трябва се правят съгласувания, указания със служители от 
НОИ. И тези срещи с тях също позабавиха нещата. В същото време така се изискваше и 

обслужване на други текущи дейности като например предоставяне на документи, на 
служители във връзка с пенсиониране, УП-ета и така нататък. Всичко това отне доста 
време. Също, спомняте си от предходните докладни записки, забавихме се със 
счетоводната дейност, счетоводното приключване. Всички тези неща така не можахме 
да се справим с тях по-рано. Сега да ви кажа, че вече ведомостите са предадени и тази 

дейност е приключена. Но остава оформяне на останалата документация, предаването на 
Общинския архив, също така някои документи на Държавния архив. Също така има и 

имущество, което трябва да се предаде на Общината. Останало имущество след 

предоставяне на другото на училищата. И във връзка с това смятам, че е необходимо още 
малко време. Посочено е в докладната. Според мен до 6 месеца е добре, защото трите 
вече изтекоха до края на годината, от септември месец до сега. И може би още два-три 

месеца е необходимо да има време, за да свърша и другата работа и да приключим с 
дейността на дружеството. 

АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Благодаря ви, г-н Младенов! Колеги, откривам дискусия. 
Конкретни въпроси, питания към г-жа Аръчкова, към г-н Младенов? Г-н Топов, 
заповядайте! Към кой имате питане? 

ФИЛИП ТОПОВ: Значи към г-н Младенов. Освен предаване в архива и другаде да се 
съхранява тази информация, да са ви искали документи, заверени преписи от 
разследващите органи? Примерно Полиция, Прокуратура? 

БОЙКО МЛАДЕНОВ: Убеден съм, че ще има такова искане. Сега още нямам списък. 

Очаквам да получа списък с документи, които трябва да предоставя на окръжни 

следствени служби. 

ФИЛИП ТОПОВ: Благодаря ви! 
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АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Колеги, имате думата за изказвания, мнения, становища, питания 
и към ликвидатора, и към вносителя г-жа Аръчкова. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Аз нямам какво да добавя. Единственото, което е, предложих да 
бъде удължен срока с 6 месеца, защото от 14 септември до 14 декември трите месеца са 
изтекли. Затова предложението ми е да бъде удължено с 6 месеца. 
АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Благодаря ви, г-жо Аръчкова! Колеги, не виждам желание от 
страна на някой общински съветник да вземе отношение, поради което предлагам да 
прекратим разискванията. Който е „за“, моля да гласува. „Против“? „Въздържали се“? 

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

АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: С 21 „за“, без „против“ и „въздържали се“, прекратихме 
разискванията. Г-жо Аръчкова, понеже това решение изисква поименно гласуване, ще ви 

помоля да изчетете списъка на нас общинските съветници, за да може да се отрази 

гласуването. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Няма проблем, г-н Безергянов. 
 

Поименно гласуване на проекта за решение по т. 31 от дневния ред: 

 

1. Ангел Безергянов      – „за“ 

2. Божидар Шуманов      – „за“ 

3. Валентин Кюлхански     – „за“ 

4. Венера Аръчкова      – „за“ 

5. Вижданка Младенова     – „за“ 

6. Виолета Бояджиева      – „въздържала се“ 

7. Денислав Костов      – „за“ 

8. Димитър Ангелов      – „за“ 

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

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

15. Мария Семерджиева     – отсъства 
16. Милен Журналов      – „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      – отсъства 
25. Стефан Бадев      – „въздържал се“ 

26. Стоян Иванов      – „за“ 

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

29. Филип Топов      – „за“ 

 

АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: С 19 „за“, без „против“ и 2 „въздържали се“, решението се 
приема по така предложената докладна записка и проектите за решения вече като 

решения към нея 
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Общинският съвет след като се запозна с Докладната записка на Венера Аръчкова 
– Председател на Общински съвет - Смолян, на основание чл.5, ал. 1, т.3 и чл. 9 от 
Наредба 15 за условията и реда за упражняване на правата на собственост на общината 
в търговски дружества с общинско участие и общински предприятия, чл. 266, ал. 1  и ал. 

2 от Търговския закон,  чл. 21, ал. 1, т. 9 и чл. 27, ал. 4 и 5 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация 
 

Р Е Ш И: 

 

1. Удължава срока с шест месеца на ликвидацията „Ученическо и столово 

хранене“  ЕООД - в ликвидация с ЕИК: 120506497; 

2. Възлага на  Кмета на община Смолян да сключи допълнително споразумение 
към договора с ликвидатора Бойко Младенов с ЕГН: **********  в изпълнение на 
настоящето решение. 
 

 

АНГЕЛ БЕЗЕРГЯНОВ: Г-жо Аръчкова, давам ви думата. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Поради изчерпване на дневния ред, закривам днешното 

заседание. Пожелавам на всички да сте живи и здрави! Весели празници! Да бъдем живи 

и здрави да посрещнем Новата година в добро здраве, с добър дух, родопско настроение 
и веселие, както е казал народа. И в крайна сметка да се видим, живи и здрави, в новата 
2022 година! 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: И аз да добавя, и от мен весели празници! Здраве на първо 

място! 

 

 

(Заседанието на Общинския съвет беше закрито в 19.05 часа.) 

 

 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА 

Председател на Общински съвет – Смолян         

 

 
Изготвил,  

Анелия Кехайова – мл. експерт             


