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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 

№ 31 

 

Днес, 27.01.2022 година, от 13.00 часа, се проведе заседание на Общински съвет 
– Смолян, на основание чл. 23, ал. 4, т. 1, чл.28а, ал.1 и ал.4 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация във връзка с чл.59а, ал.1 и чл.55а от 
Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Смолян, неговите комисии 

и взаимодействието му с общинска администрация, при осигуряване на пряко и 

виртуално участие, чрез видеоконферентна връзка. 

Присъстваха: 27 общински съветници. 

 

 

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

на всички! Живи и здрави всички! Да сме живи и здрави! В момента отсъстват 8 човека 
и един има, който е внесъл уведомление, че няма да присъства – 9. Значи присъстваме 20 

човека, 20 общински съветника. 
ФИЛИП ТОПОВ: 23. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Моля? 

ФИЛИП ТОПОВ: Изписва 23, но сигурно е помощния персонал. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: 23 са, но заедно с г-жа Елена Павлова от „Отзвук”, с „ЕТВ” – 

Хасково и ВиК, и ние. 20 са общинските съветници. С г-н Френкев – 21. Предлагам да 
започнем днешната работа. На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 и 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 организацията и дейността на Общинския съвет, неговите 
комисии и взаимодействието му с общинската администрация е свикано днешното 

заседание, на 27 януари от 13.00 часа, при осигуряване на пряко и виртуално участие 
чрез видеоконферентна връзка. Предложен е дневен ред от 24 точки, няма допълващи 

точки. Материалите, които на комисии бяха поставени като допълни изисквания да бъдат 
предоставени са изпратени на всички общински съветници, включително и отговорите 
на питанията са изпратени до всички общински съветници. Имате думата относно 

дневния ред. Има ли желаещ колега някой да вземе участие относно дневния ред? Не 
виждам. Който е съгласен да прекратим разискванията, моля да гласува. „Против”? 

„Въздържали се”? 

ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 19, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0. /2 не гласуват/ 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: С 19 „за” и 2 не гласували, прекратихме разискванията на така 
предложения дневен ред. Колеги, преминаваме към гласуване на самия дневен ред. 

Който е „за”, моля да гласува. „Против”? „Въздържали се”? 

ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 21, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0. /1 не гласува/ 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: 21 „за” и 1 не гласувал, без „против” и „въздържали се”, приехме 
така предложения дневен ред. 
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Д Н Е В Е Н   Р Е Д:  

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

за изменение на част от улична регулация  на поземлен  имот с кадастрален № 

221, участващ в улична регулация в кв.17 по плана на с. Бостина, община Смолян. 

Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

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

застрояване на поземлен имот с идентификатор 43219.2.1063 в местност „Вадата“, 

землище на с. Левочево. 

Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

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

застрояване на част от поземлени имоти с идентификатори 56962.1.131 и 

56962.1.132 в местност „Керно“, землище на с. Подвис. 
Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

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

застрояване на поземлен имот с идентификатор 67547.8.51 в местност 
„Кравефермата“, землище на с. Смилян. 

Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

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

застрояване на поземлен имот с идентификатор 81520.3.43 в местност „Мирчово“, 

землище на с. Чокманово. 

Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

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

застрояване на поземлен имот с идентификатор 67653.113.53 в местност „Свети 

Георги“, землище гр. Смолян, Община Смолян. 

Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

7. Разрешение за изработване на Подробен устройствен план – парцеларен план за 
обект: „Кабелно електрозахранване на съоръжения и обекти в местност „Карлък“, 

землище гр. Смолян, землище с. Стойките, землище с. Солища, землище с. Мугла 
Община Смолян“. 

Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

 

8. Разрешение за изработване на Подробен устройствен план – парцеларен план за 
обект: „Външно електрозахранване на Павилион за сувенири в поземлен имот 
48814.2.251  по плана на с. Могилица“. 

Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

9. Промяна предназначението на урегулиран поземлен имот /УПИ/ II – Озеленяване 
и гаражи предвиден в устройствения план за озеленена площ в кв. 27 по плана на 
гр. Смолян, кв. Устово /ул. „Продан Табаков“/.  

Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
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10. 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 

 

11. Определяне цените за отдаване под наем на пасищата, мерите и ливадите за декар 

площ от общинския поземлен фонд на землищата на Община Смолян за общо и 

индивидуално ползване на основание чл. 37и, ал. 1 от Закона за собствеността и 

ползването на земеделските земи. 

Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

12. Отдаване под наем на помещение за търговия, находящо се в сграда разположена 
в УПИ II – магазин, кв.28 по плана на с Бостина, община Смолян, чрез публичен 

търг с тайно наддаване по реда на Закона за общинската собственост. 
Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

13. Отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост по реда на 
чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост за здравни услуги в с. Смилян. 

Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

14.  Отдаване под наем на помещение, разположено в сграда с идентификатор 

67653.934.226.5, находяща се в имот с идентификатор 67653.934.226 по 

кадастралната карта на гр. Смолян, образуващ УПИ I – Младежки дом, кв. 9 по 

ПУП на гр. Смолян, по реда на чл. 14, ал. 1 от Закона за общинската собственост 
чрез публичен търг с тайно наддаване. 

Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

15. Продажба на поземлен имот с идентификатор 67653.915.3, УПИ IV-1020 в кв. 105 

по плана на гр. Смолян. 

Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

16.  Продажба на ½ идеални части от поземлен имот с идентификатор 69345.101.163, 

УПИ XIII – 101.163 в кв. 50 по плана на с. Стойките, общ. Смолян. 

Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

17.  Изкупуване на недвижим поземлен имот с идентификатор 14605.501.328, ведно 

със сграда с идентификатор 14605.501.328.1 по кадастралната карта на с. Гела, 
общ. Смолян на основание чл.199 от ЗУТ. 

Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

18.  Изкупуване на поземлен имот № 713, кв. 42 по плана на с. Полковник 

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

Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

19. Сключване на предварителен договор по реда на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ за част 
от поземлен имот с идентификатор 67653.914.50 по кадастралната карта на гр. 

Смолян. 

Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
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20. Възможност за осъществяване на сътрудничество с планински общини в 
Княжество Андора. 

Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

21. Изпращане на покана за свикване на извънредно присъствено общо събрание на 
съдружниците в „Регионално дружество за заетост и структурно развитие-РДЗ и 

СР“ ООД с ЕИК: 120040327, прекратяване на дейността на дружеството и 

обявяване в ликвидация. 
Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

22. Отписване от регистрите на вземания и задължения от физически и юридически 

лица с изтекла давност към община Смолян. 

Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

23. Одобряване на Устройствени схеми на канализационни и водопроводни 

отклонения от общите мрежи и съоръжения по Проект „Интегриран воден проект 
на агломерация Смолян“. 

Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

24. Питания, становища и други. 

 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Колеги, преминаваме към изпълнение на нашия дневен ред, 

разглеждане на точките по дневния ред. 

 

 
ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Даване на предварително съгласие за 
изменение на Подробен устройствен план, за изменение на част от улична регулация  на 
поземлен  имот с кадастрален № 221, участващ в улична регулация в кв.17 по плана на с. 
Бостина, община Смолян. 

Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Първа точка – даване на предварително съгласие за изменение на 
Подробен устройствен план, за изменение на част от улична регулация  на поземлен  

имот с кадастрален № 221, участващ в улична регулация в кв.17 по плана на с. Бостина, 
община Смолян. Давам думата на г-н Мелемов. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Уважаеми дами и господа общински съветници, по първа точка 
няма какво да добавя. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Благодаря ви, г-н Мелемов! Колеги, имате думата за дискусия. 
Има ли желаещи, колеги?  

КОСТА НАЧЕВ: Не виждам. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Не виждам. Който е съгласен да прекратим разискванията по т. 
1, моля да гласува. „Против“? „Въздържали се“? 

ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 22, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. /1 не гласува/ 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: С 22 „за“, без „против“ и „въздържали се“ и 1 не гласувал, 

прекратихме разискванията по т. 1 от дневния ред. Преминаваме към гласуване. 
 

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

2. Божидар Шуманов      – „за“ 

3. Валентин Кюлхански    – „за“ 

4. Венера Аръчкова      – „за“ 

5. Вижданка Младенова     – „за“ 

6. Виолета Бояджиева      – „за“ 

7. Денислав Костов      – „за“ 

8. Димитър Ангелов      – „за“ 

9. Димитър Кръстанов      – „за“  

10. Екатерина Гаджева      – „за“ 

11. Иван Френкев      – „за“ 

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

15. Мария Семерджиева     – „за“ 

16. Милен Журналов      – „за“ 

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

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

22. Салих Аршински      – „за“ 

23. Сийка Йочева      – „за“ 

24. Софка Иванова      – „за” 

25. Стефан Бадев      – „за“ 

26. Стоян Иванов      – „за“ 

27. Тихомир Ризов      – „за“ 

28. Тодор Митов      – „за” 

29. Филип Топов      – „за“ 

 

 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: С 24 „за“, без „против“ и „въздържали се“, приехме решението 

по точка 1 от дневния ред. 

 

Общинският съвет след като се запозна с Докладната записка на Николай Мелемов 
– кмет на община Смолян, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 1 от Закона за общинската 
собственост  и чл. 134, ал.2, т.2 и т.6 от ЗУТ  

 

Р Е Ш И: 

 

1. Дава предварително съгласие за изменение на  Подробен устройствен план на 
част от улична регулация  за поземлен  имот с кадастрален № 221, участващ в улична 
регулация в кв.17 по плана на с. Бостина община Смолян. 

2. Възлага на Кмета на Община Смолян да предприеме необходимите последващи 

законови действия. 

 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Преминаваме към точка 2 от дневния ред. 
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ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Разрешение за изработване на Подробен 

устройствен план - План за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 

43219.2.1063 в местност „Вадата“, землище на с. Левочево. 

Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План 

за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 43219.2.1063 в местност 
„Вадата“, землище на с. Левочево. Давам думата на г-н Мелемов. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Благодаря! И тук няма какво да добавя. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Благодаря ви, г-н Мелемов! Колеги, имате думата за изказвания. 
КОСТА НАЧЕВ: Имам предложение отново. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Да, г-н Начев. 
КОСТА НАЧЕВ: От т. 2 до 9 не може ли заедно да ги гледаме, да остане повече време за 
питания? Искаме някои въпроси да зададем. А така непрекъснато има ли, няма ли.. То 

почти няма какво да гледаме на тези точки. Да ги гласуваме от 2 до 9 заедно. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Колеги, има предложение от г-н Начев от точка 2 до т. 9 да бъдат 
гласувани заедно, но да бъдат вписани в самите решения поотделно. Който е „за” 

предложението на г-н Начев, моля да гласува. „Против“? „Въздържали се“? 

ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 23, „ПРОТИВ „ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. /1 не гласува/ 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: С 23 „за“ и 1 не гласувал, приехме предложението на г-н Начев. 
Колеги, зачитам какви са точките от 2 до 9. Втора точка е разрешение за изработване на 
Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на поземлен имот с 
идентификатор 43219.2.1063 в местност „Вадата“, землище на с. Левочево. Точка три: 

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

застрояване на част от поземлени имоти с идентификатори 56962.1.131 и 56962.1.132 в 
местност „Керно“, землище на с. Подвис. Четвърта точка е разрешение за изработване 
на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на поземлен имот с 
идентификатор 67547.8.51 в местност „Кравефермата“, землище на с. Смилян. Пета 
точка: Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за регулация и 

застрояване на поземлен имот с идентификатор 81520.3.43 в местност „Мирчово“, 

землище на с. Чокманово. Точка шест от дневния ред: Разрешение за изработване на  
Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на поземлен имот с 
идентификатор 67653.113.53 в местност „Свети Георги“, землище гр. Смолян, Община 
Смолян. Седма точка: Разрешение за изработване на Подробен устройствен план – 

парцеларен план за обект: „Кабелно електрозахранване на съоръжения и обекти в 
местност „Карлък“, землище гр. Смолян, землище с. Стойките, землище с. Солища, 
землище с. Мугла, Община Смолян“. Осма точка: Разрешение за изработване на 
Подробен устройствен план – парцеларен план за обект: „Външно електрозахранване на 
Павилион за сувенири в поземлен имот 48814.2.251  по плана на с. Могилица“. И точка 
девет: Промяна предназначението на урегулиран поземлен имот /УПИ/ II – Озеленяване 
и гаражи предвиден в устройствения план за озеленена площ в кв. 27 по плана на гр. 

Смолян, кв. Устово /ул. „Продан Табаков“/. Колеги, имате думата за изказвания относно 

тези точки. Г-жо Гаджева. 
ЕКАТЕРИНА ГАДЖЕВА: Предлагам без точка 9, тъй като на нея естеството е доста по-

различно. Първо е промяна предназначение озеленяване и е с друго мнозинство и после 
тук предложението на вносителя е да не приеме поради наличие на обществен интерес 
срещу реализацията.  Тоест до 8 включително, като 9-та остане допълнително поради 

различния й характер. 
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ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Благодаря, г-жо Гаджева! Колеги, други? Г-н Френкев. Желаете 
ли да се изкажете, г-н Френкев? 

ИВАН ФРЕНКЕВ: Съжалявам. Да, благодаря! Аз мисля, че г-жа Гаджева допълни това 
по точка 9, че там не дава разрешение. Просто в решението, да е ясно. 

ВИОЛЕТА БОЯДЖИЕВА: Отделно трябва да се гласува и това е. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Колеги, разглеждаме в момента от точка 2 до точка 8, като 

решенията от гласуването ще бъдат и за точките от 2 до 8. Без 9. И 8-ма включително. 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Искам… 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Да, г-н Кръстанов, имате думата. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Г-жо Аръчкова, бих желал да се присъединя към 

предложението, което беше направено, тъй като и в Комисията по ТСУ и в Комисията 
по законност, местно самоуправление, обществен ред и сигурност не настъпиха някакви 

възражения или искания за промени в предлаганите проекти за решение. Но разбира се, 
без точка 9, която по същество решава съвсем различни неща и от гледна точка и на 
проекта за решение, трябва да се обсъди отделно. Благодаря! 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Благодаря, г-н Кръстанов! Колеги, други желаещи? Не виждам. 

Който е съгласен да прекратим разискванията на точките от точка 2 до точка 8 

включително, моля да гласува. „Против”? „Въздържали се” 

ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 26, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0. /1 не гласува/. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: 26 „за”, без „против” и „въздържали се”, един не гласувал. 

Прекратихме разискванията. Колеги, преминаваме към гласуване решенията от точка 2 

до точка 8 включително. 

 

Поименно гласуване на проектите за решение по т. 2  до т. 8 вкл. от дневния ред: 

 

1. Ангел Безергянов      – „за“ 

2. Божидар Шуманов      – „за“  

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

5. Вижданка Младенова     – „за“ 

6. Виолета Бояджиева      – „за“ 

7. Денислав Костов      – „за“ 

8. Димитър Ангелов      – „за“ 

9. Димитър Кръстанов     – „за“ 

10. Екатерина Гаджева      – „за“ 

11. Иван Френкев      – „за“ 

12. Иван Гавазов      – „за” 

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

15. Мария Семерджиева     – „за“ 

16. Милен Журналов      – „за“ 

17. Минчо Симов     – „за“ 

18. Петър Мирчев      – „за“ 

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

22. Салих Аршински      – „за“ 

23. Сийка Йочева      – „за“ 

24. Софка Иванова      – „за” 

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

27. Тихомир Ризов      – „за“ 

28. Тодор Митов      – „за” 

29. Филип Топов      – „за“ 

 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: 26 „за“, без „против” и „въздържали се”, приехме решенията от 
т. 2 до т. 8 включително. 

 

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

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

 

Р Е Ш И: 

 

1. Разрешава изработването на проект за Подробен устройствен план - План за 
регулация и застрояване на  поземлен имот с идентификатор 43219.2.1063 в местност 
„Вадата“, землище на с. Левочево, със следните устройствените параметри – 

устройствена зона Жм, плътност на застрояване до 40%, височина на застрояване до 10 

метра, кинт до 1.0, озеленяване – до 50%. 

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

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

Проектът да се представи в Община Смолян окомплектован с актуална скица от 
кадастралната карта на землище 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 43219.2.1034 в местност 
„Вадата“, землище на с. Левочево.  

 

ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Разрешение за изработване на Подробен 

устройствен план - План за регулация и застрояване на част от поземлени имоти с 
идентификатори 56962.1.131 и 56962.1.132 в местност „Керно“, землище на с. Подвис. 

Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

Поименно гласуване на проектите за решение по т. 2  до т. 8 вкл. 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“ 
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9. Димитър Кръстанов     – „за“ 

10. Екатерина Гаджева      – „за“ 

11. Иван Френкев      – „за“ 

12. Иван Гавазов      – „за” 

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

15. Мария Семерджиева     – „за“ 

16. Милен Журналов      – „за“ 

17. Минчо Симов     – „за“ 

18. Петър Мирчев      – „за“ 

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

22. Салих Аршински      – „за“ 

23. Сийка Йочева      – „за“ 

24. Софка Иванова      – „за” 

25. Стефан Бадев      – „за“ 

26. Стоян Иванов      – „за“ 

27. Тихомир Ризов      – „за“ 

28. Тодор Митов      – „за” 

29. Филип Топов      – „за“ 

 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: 26 „за“, без „против” и „въздържали се”, приехме решенията от 
т. 2 до т. 8 включително. 

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

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

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

 

Р Е Ш И: 

 

1. Разрешава изработването на проект за Подробен устройствен план - План за 
регулация и застрояване на част от поземлени имоти с идентификатори 56962.1.131 и 

56962.1.132 в местност „Керно“, землище на с. Подвис, със следните устройствените 
параметри – устройствена зона Об, плътност на застрояване до 50%, височина на 
застрояване до 10 метра, кинт  до 1.5, озеленяване – до 30. 

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. Подвис и изработен в М 1: 1000. 

 2. Одобрява задание за изработване за Подробен устройствен план  - План за 
регулация и застрояване на част от поземлени имоти с идентификатори 56962.1.131 и 

56962.1.132 в местност „Керно“, землище на с. Подвис.  
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ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Разрешение за изработване на Подробен 

устройствен план - План за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 

67547.8.51 в местност „Кравефермата“, землище на с. Смилян. 

Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

Поименно гласуване на проектите за решение по т. 2  до т. 8 вкл. от дневния ред: 

 

1. Ангел Безергянов      – „за“ 

2. Божидар Шуманов      – „за“  

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

5. Вижданка Младенова     – „за“ 

6. Виолета Бояджиева      – „за“ 

7. Денислав Костов      – „за“ 

8. Димитър Ангелов      – „за“ 

9. Димитър Кръстанов     – „за“ 

10. Екатерина Гаджева      – „за“ 

11. Иван Френкев      – „за“ 

12. Иван Гавазов      – „за” 

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

15. Мария Семерджиева     – „за“ 

16. Милен Журналов      – „за“ 

17. Минчо Симов     – „за“ 

18. Петър Мирчев      – „за“ 

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

22. Салих Аршински      – „за“ 

23. Сийка Йочева      – „за“ 

24. Софка Иванова      – „за” 

25. Стефан Бадев      – „за“ 

26. Стоян Иванов      – „за“ 

27. Тихомир Ризов      – „за“ 

28. Тодор Митов      – „за” 

29. Филип Топов      – „за“ 

 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: 26 „за“, без „против” и „въздържали се”, приехме решенията от 
т. 2 до т. 8 включително. 

 

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

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

 

Р Е Ш И: 

 

1. Разрешава изработването на проект за Подробен устройствен план - План за 
регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 67547.8.51 в местност 
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„Кравефермата“, землище на с. Смилян, със следните устройствените параметри  – 

устройствена зона Ок, плътност на застрояване до 30%, височина на застрояване до 10 

метра, кинт  до 1.2, озеленяване – до 50. 

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

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

Проектът да се представи в Община Смолян окомплектован с актуална скица от 
кадастралната карта на землище с. Смилян 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 67547.8.51 в местност 
„Кравефермата“, землище на с. Смилян.  

 

 

ПО ПЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Разрешение за изработване на Подробен 

устройствен план - План за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 

81520.3.43 в местност „Мирчово“, землище на с. Чокманово. 

Докладва: Николай Мелемов – Кмет на община Смолян 

 

Поименно гласуване на проектите за решение по т. 2  до т. 8 вкл. от дневния ред: 

 

1. Ангел Безергянов      – „за“ 

2. Божидар Шуманов      – „за“  

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

5. Вижданка Младенова     – „за“ 

6. Виолета Бояджиева      – „за“ 

7. Денислав Костов      – „за“ 

8. Димитър Ангелов      – „за“ 

9. Димитър Кръстанов     – „за“ 

10. Екатерина Гаджева      – „за“ 

11. Иван Френкев      – „за“ 

12. Иван Гавазов      – „за” 

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

15. Мария Семерджиева     – „за“ 

16. Милен Журналов      – „за“ 

17. Минчо Симов     – „за“ 

18. Петър Мирчев      – „за“ 

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

22. Салих Аршински      – „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: 26 „за“, без „против” и „въздържали се”, приехме решенията от 
т. 2 до т. 8 включително. 

 

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

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

 

Р Е Ш И: 

 

1. Разрешава изработването на проект за Подробен устройствен план - План за 
регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 81520.3.43 в местност 
„Мирчово“, землище на с. Чокманово, 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. Чокманово 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 81520.3.43 в местност 
„Мирчово“, землище на с. Чокманово.  

 

 

ПО ШЕСТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Разрешение за изработване на Подробен 

устройствен план - План за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 

67653.113.53 в местност „Свети Георги“, землище гр. Смолян, Община Смолян. 

Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

Поименно гласуване на проектите за решение по т. 2  до т. 8 вкл. от дневния ред: 

 

1. Ангел Безергянов      – „за“ 

2. Божидар Шуманов      – „за“  

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

5. Вижданка Младенова     – „за“ 

6. Виолета Бояджиева      – „за“ 

7. Денислав Костов      – „за“ 

8. Димитър Ангелов      – „за“ 

9. Димитър Кръстанов     – „за“ 

10. Екатерина Гаджева      – „за“ 

11. Иван Френкев      – „за“ 

12. Иван Гавазов      – „за” 

13. Илия Томов       – отсъства 
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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      – 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: 26 „за“, без „против” и „въздържали се”, приехме решенията от 
т. 2 до т. 8 включително. 

 

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

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

 

Р Е Ш И: 

 

1. Допуска  изработването на проект за Подробен устройствен план - План за 
регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 67653.113.53 в местност 
„Свети Георги“, землище гр. Смолян, Община Смолян,  със следните устройствените 
параметри  – устройствена зона Ов, плътност на застрояване до 40%, височина на 
застрояване до 7 метра (10 метра било), кинт  до 0.8, озеленяване – до 50%.    

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

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

 

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

2. Одобрява задание за изработване за Подробен устройствен план - План за 
регулация и застрояване на поземлен имот 67653.113.53 в местност „Свети Георги“, 

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 СЕДМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Разрешение за изработване на Подробен 

устройствен план – парцеларен план за обект: „Кабелно електрозахранване на 
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съоръжения и обекти в местност „Карлък“, землище гр. Смолян, землище с. Стойките, 
землище с. Солища, землище с. Мугла Община Смолян“. 

Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

Поименно гласуване на проектите за решение по т. 2  до т. 8 вкл. от дневния ред: 

 

1. Ангел Безергянов      – „за“ 

2. Божидар Шуманов      – „за“  

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

5. Вижданка Младенова     – „за“ 

6. Виолета Бояджиева      – „за“ 

7. Денислав Костов      – „за“ 

8. Димитър Ангелов      – „за“ 

9. Димитър Кръстанов     – „за“ 

10. Екатерина Гаджева      – „за“ 

11. Иван Френкев      – „за“ 

12. Иван Гавазов      – „за” 

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

15. Мария Семерджиева     – „за“ 

16. Милен Журналов      – „за“ 

17. Минчо Симов     – „за“ 

18. Петър Мирчев      – „за“ 

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

22. Салих Аршински      – „за“ 

23. Сийка Йочева      – „за“ 

24. Софка Иванова      – „за” 

25. Стефан Бадев      – „за“ 

26. Стоян Иванов      – „за“ 

27. Тихомир Ризов      – „за“ 

28. Тодор Митов      – „за” 

29. Филип Топов      – „за“ 

 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: 26 „за“, без „против” и „въздържали се”, приехме решенията от 
т. 2 до т. 8 включително. 

 

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

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

 

Р Е Ш И: 

 

1. Разрешава изработването на проект за Подробен устройствен план - парцеларен 

план за обект: „Кабелно електрозахранване на съоръжения и обекти в местност „Карлък“, 

землище гр. Смолян, землище с. Стойките,  землище с. Солища,  землище с. Мугла 
Община Смолян“, с трасе преминаващо през  поземлени имоти с идентификатори: 

67653.169.17, 67653.169.24, 67653.169.26, 67653.169.29, 67653.169.30, 67653.169.33, 
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67653.169.34, 67653.169.38, 67653.169.40, 67653.169.41, 67653.169.49 и 67653.169.53 в 
землището на гр. Смолян; 69345.18.507, 69345.19.24, 69345.19.76, 69345.19.88, 

69345.19.91, 69345.19.150, 69345.19.152, 69345.19.154, 69345.19.158 и 69345.19.160 в 
землището на с. Стойките; 68000.6.76 в землището на с. Солища и 49285.232.13 в 
землището на с. Мугла.  

 

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 землищата на гр. Смолян,  с. Стойките, с. Солища и с. Мугла и 

изработен в М 1: 1000. 

 

        2. Одобрява задания за изработване за Подробен устройствен план - Парцеларен 

план за обект: „Кабелно електрозахранване на съоръжения и обекти в местност „Карлък“, 

землище гр. Смолян, землище с. Стойките, землище с. Солища, землище с. Мугла, 
Община Смолян“.   

      

 

 

ПО ОСМА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Разрешение за изработване на Подробен 

устройствен план – парцеларен план за обект: „Външно електрозахранване на Павилион 

за сувенири в поземлен имот 48814.2.251  по плана на с. Могилица“. 

Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

Поименно гласуване на проектите за решение по т. 2  до т. 8 вкл. от дневния ред: 

 

1. Ангел Безергянов      – „за“ 

2. Божидар Шуманов      – „за“  

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

5. Вижданка Младенова     – „за“ 

6. Виолета Бояджиева      – „за“ 

7. Денислав Костов      – „за“ 

8. Димитър Ангелов      – „за“ 

9. Димитър Кръстанов     – „за“ 

10. Екатерина Гаджева      – „за“ 

11. Иван Френкев      – „за“ 

12. Иван Гавазов      – „за” 

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

15. Мария Семерджиева     – „за“ 

16. Милен Журналов      – „за“ 

17. Минчо Симов     – „за“ 

18. Петър Мирчев      – „за“ 

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

23. Сийка Йочева      – „за“ 

24. Софка Иванова      – „за” 

25. Стефан Бадев      – „за“ 

26. Стоян Иванов      – „за“ 

27. Тихомир Ризов      – „за“ 

28. Тодор Митов      – „за” 

29. Филип Топов      – „за“ 

 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: 26 „за“, без „против” и „въздържали се”, приехме решенията от 
т. 2 до т. 8 включително. 

 

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

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

 

Р Е Ш И: 

 

1. Разрешава изработването на проект за Подробен устройствен план - парцеларен 

план за обект: „Външно електрозахранване на Павилион за сувенири в поземлен имот 
48814.2.251  по плана на с. Могилица“, с трасе преминаващо през  поземлени имоти с 
идентификатори: 48814.2.255 и 48814.2.333 в землището на с. Могилица.  

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 землищата на с. Могилица и изработен в М 1: 1000. 

  2. Одобрява задания за изработване за Подробен устройствен план - Парцеларен 

план за обект: „Външно електрозахранване на Павилион за сувенири в поземлен имот 
48814.2.251 по плана на с. Могилица“.  

      

 

ПО ДЕВЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Промяна предназначението на урегулиран 

поземлен имот /УПИ/ II – Озеленяване и гаражи предвиден в устройствения план за 
озеленена площ в кв. 27 по плана на гр. Смолян, кв. Устово /ул. „Продан Табаков“/. 

Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Преминаваме към точка 9 от дневния ред, а именно промяна 
предназначението на урегулиран поземлен имот /УПИ/ II – Озеленяване и гаражи 

предвиден в устройствения план за озеленена площ в кв. 27 по плана на гр. Смолян, кв. 
Устово /ул. „Продан Табаков“/.  Имате думата, г-н Мелемов. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Моето предложение е да не допускаме промяна на 
предназначението. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Благодаря ви, г-н Мелемов! Колеги, имате думата за изказвания. 
Има ли желаещи, колеги? Не виждам. Който е съгласен да прекратим разискванията, 
колеги, по точка 9, моля да гласува. „Против”? „Въздържали се”? 

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

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: 25 „за”, без „против” и „въздържали се”, прекратихме 
разискванията. Колеги, преминаваме към гласуване на решението по точка 9. 
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Поименно гласуване на проекта за решение по т. 9 от дневния ред: 
 

1. Ангел Безергянов      – „за“ 

2. Божидар Шуманов      – „за“  

3. Валентин Кюлхански     – „за“ 

4. Венера Аръчкова      – „за“ 

5. Вижданка Младенова     – „за” 

6. Виолета Бояджиева      – „за“ 

7. Денислав Костов      – „за“ 

8. Димитър Ангелов      – „за“ 

9. Димитър Кръстанов     – „за“ 

10. Екатерина Гаджева      – „за“ 

11. Иван Френкев      – „за“ 

12. Иван Гавазов      – „за“ 

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

15. Мария Семерджиева     – „за“ 

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 27 „за“, без „против“ и „въздържали се“, приехме решението 

по точка 9. 

 

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 09.08.2021 год., в което част от 
заинтересовани страни са изразили несъгласие с инвестиционното предложение и са 
депозирали писмени възражения 

Р Е Ш И: 

 

         Не допуска промяна  на проект на изменение на ПУП – ПРЗ на урегулиран поземлен 

имот /УПИ/ II – Озеленяване и гаражи предвиден в устройствения план за озеленена 
площ в кв.27 по плана на гр. Смолян, кв. Устово с образуване на нов УПИ ….   –   за 
производствени нужди в кв.27 по плана на гр. Смолян, кв. Устово, при граници: ул. 

„Продан Табаков“ и УПИ II – Озеленяване и гаражи. 
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ПО ДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Предоставяне на общински поземлен фонд 

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

/ЗИДЗСПЗЗ/. 

Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Преминаваме към точка 10 от дневния ред, а именно 

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: Колеги, имате думата за изказвания. Благодаря ви, г-н Мелемов! 
Има ли желаещи? Не виждам. Който е съгласен да прекратим разискванията, моля да 
гласува. „Против“? „Въздържали се“? 

ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 27, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. /1 не гласувал/ 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: С 27 „за“, без „против“ и „въздържали се“ и 1 не гласувал, 

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      – „за” 

12. Иван Гавазов      – „за“ 

13. Илия Томов       – отсъства  
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      – 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” 



Протокол № 31/27.01.2022 г.  

  

19 

 

29. Филип Топов      – „за“ 

 

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

по тази точка относно поземления фонд на основание параграф 27. 

 

Общинският съвет след като се запозна с Докладната записка на Николай Мелемов 
– кмет на община Смолян, на основание чл. 21, ал.1, т. 8 и ал. 2 във връзка с чл. 27 ал. 4 

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

 

Р Е Ш И: 

 

І. Дава съгласие, проектен имот с идентификатор 49285.24.243, с площ 5448 кв. 
м., трайно предназначение на територията – земеделска,  начин на трайно ползване – 

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

 

ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:  Определяне цените за отдаване 
под наем на пасищата, мерите и ливадите за декар площ от общинския поземлен фонд на 
землищата на Община Смолян за общо и индивидуално ползване на основание чл. 37и, 

ал. 1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. 

Докладва: Николай Мелемов – Кмет на община Смолян 

 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Преминаваме към точка 11 от дневния ред. Определяне цените за 
отдаване под наем на пасищата, мерите и ливадите за декар площ от общинския поземлен 

фонд на землищата на Община Смолян за общо и индивидуално ползване на основание 
чл. 37и, ал. 1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. Давам 

думата на г-н Мелемов. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Благодаря! И тук няма какво да се добави. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Благодаря ви, г-н Мелемов! Колеги, имате думата за изказвания. 
Г-жо Бояджиева, вие ли искате думата? 

ВИОЛЕТА БОЯДЖИЕВА: Не, не съм искала думата. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Защото нещо ми пресветна. 
ВИОЛЕТА БОЯДЖИЕВА: Не, гледам цените, които сте определили. И това са може би 

последните, на които е извършено такова отдаване. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: За отдаване под наем – да, това са цените. Колеги, не виждам 

изказващи се. Който е съгласен да прекратим разискванията, моля да гласува. „Против”? 

„Въздържали се”? Г-н Шуманов и г-н Ангелов, ръцете си свалете. Благодаря ви!  

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

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: С 26 „за”, без „против” и „въздържали се” и 1 не гласувал, 

прекратихме разискванията. Преминаваме към гласуване решението по точката. 
 

Поименно гласуване на проекта за решение по т. 11 от дневния ред: 

 

1. Ангел Безергянов      – „за“ 

2. Божидар Шуманов      – „за“ 

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

5. Вижданка Младенова     – „за“ 

6. Виолета Бояджиева      – „за“ 

7. Денислав Костов      – „за“ 

8. Димитър Ангелов      – „за“ 

9. Димитър Кръстанов     – „за“ 

10. Екатерина Гаджева      – „за“ 

11. Иван Френкев      – „за” 

12. Иван Гавазов      – „за“ 

13. Илия Томов       – отсъства 
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      – 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 27 „за“, без „против“ и „въздържали се“, приехме и това 
решение по точка 11. 

 

Общинският съвет след като се запозна с Докладната записка на Николай Мелемов 
– кмет на община Смолян, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2, чл. 27, ал. 4 и ал.5 от 
Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 37и, ал. 1 от Закона 
за собствеността и ползването на земеделските земи и чл. 98, ал. 1 от Правилника за 
прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи 

 

Р Е Ш И: 

 

 Определя наемни цени при подписване на Договори за наем за пасища, мери и 

ливади за 1 декар площ от общинския позимлен фонд на землищата на Община Смолян, 

които ще бъдат обявени до 01.03.2022 година на животновъдите за наемане и са както 

следва: 
                       

землище ливади пасища, мери 

с. Арда 15 лв. 10 лв. 

с. Белев дол 8 лв. 8 лв. 
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с. Бостина 8 лв. 8 лв. 

с. Бориково 9 лв. 7 лв. 

с. Буката 9 лв. 10 лв. 

с. Букаците 9 лв. 9 лв. 

с. Виево 12 лв. 14 лв. 

с. Вълчан 8 лв. 7 лв. 

с. Гела 22 лв. 20 лв. 

с. Горна Арда 14 лв.  10 лв.  

с. Горово 10 лв. 10 лв. 

с. Градът 8 лв. 8 лв. 

с. Катраница 8 лв. 8 лв. 

с. Киселчово 8 лв. 7 лв. 

с. Кошница 8 лв. 7 лв. 

с. Кремене 11 лв. 10 лв. 

с. Кутела 12 лв. 10 лв. 

с. Левочево 8 лв. 8 лв. 

с. Лъка 8 лв. 7 лв. 

с. Могилица 10 лв. 10 лв. 

с. Момчиловци 12 лв. 10 лв. 

с. Мугла 33 лв.  22 лв. 

с. Орешец 12 лв.  10 лв. 

с. Петково 8 лв. 8 лв. 

с. Подвис 8 лв. 8 лв.  

с. Полк. Серафимово 12 лв. 10 лв. 

с. Река 8 лв. 8 лв. 

с. Селище 8 лв. 8 лв. 
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с. Сивино 11 лв. 10 лв. 

с. Славейно 10 лв. 8 лв. 

с. Смилян 12 лв. 10 лв. 

гр. Смолян 15 лв. 12 лв. 

с. Соколовци 12 лв. 10 лв. 

с. Солища 12 лв. 10 лв. 

с. Стража 10 лв. 12 лв. 

с. Стойките 11 лв. 13 лв. 

с. Тикале 8 лв. 8 лв. 

с. Турян 12 лв. 10 лв 

с. Требище 8 лв. 8 лв. 

с. Търън 10 лв. 8 лв. 

с.Чеплетен 8 лв. 8 лв. 

с. Чокманово 12 лв. 10 лв. 

с. Широка лъка 15 лв. 11 лв. 

 

 

ПО ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Отдаване под наем на помещение 
за търговия, находящо се в сграда разположена в УПИ II – магазин, кв.28 по плана на с 
Бостина, община Смолян, чрез публичен търг с тайно наддаване по реда на Закона за 
общинската собственост. 

Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Преминаваме към точка 12 от дневния ред, а именно отдаване 
под наем помещение за търговия, находящо се в сграда разположена в УПИ II – магазин, 

кв. 28 по плана на с Бостина, община Смолян, чрез публичен търг с тайно наддаване по 

реда на 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. 
Не виждам. Който е съгласен да прекратим разискванията, моля да гласува. „Против”? 

„Въздържали се”? 

ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 26, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0. /1 не гласувал/ 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: 26 „за”, 1 не гласувал, без „против” и „въздържали се”, 

прекратихме разискванията. Колеги, преминаваме към гласуване на самото решение. 
 

Поименно гласуване на проекта за решение по т. 12 от дневния ред: 
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1. Ангел Безергянов      – „за“ 

2. Божидар Шуманов      – „за“ 

3. Валентин Кюлхански     – „за“ 

4. Венера Аръчкова      – „за“ 

5. Вижданка Младенова     – „за” 

6. Виолета Бояджиева      – „за“ 

7. Денислав Костов      – „за“ 

8. Димитър Ангелов      – „за“ 

9. Димитър Кръстанов     – „за“ 

10. Екатерина Гаджева      – „за“ 

11. Иван Френкев      – „за” 

12. Иван Гавазов      – „за” 

13. Илия Томов       – отсъства 
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      – 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 27 „за“, без „против“ и „въздържали се“, приехме решението и 

по точка 12.  

 

Общинският съвет след като се запозна с Докладната записка на Николай Мелемов 
– кмет на община Смолян, на основание чл.8 ал.9 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 и чл. 21, ал.1 т. 8 ал.2 чл.27 ал.5  от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация   

 
 

Р Е Ш И: 

 

I. Допълва Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска 
собственост за 2022 година приета с Решение №687/22.12.2021 година на Общински съвет 
Смолян в Приложение № 8 - Прогнозен списък на имотите общинска собственост, 
подходящи за управление и разпореждане (отдаване под наем), както следва: 

1. Общински имот - обект-хранителен магазин, находящ се в масивна сграда, 
разположена в УПИ II – магазин, кв.28 по плана на с Бостина, община Смолян, актувана 
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с Акт за частна общинска собственост № 763/02.11.2004 год., вписан в Служба по 

вписванията – Смолян под №23,  н.д. 1627 вх.№ 2162/4.11.2004 г. 

II. Дава съгласие Кмета на Община Смолян да отдаде под наем чрез публичен търг с 
тайно наддаване за срок от 5 години следния обект, частна общинска собственост: 

1. Общински имот - обект-хранителен магазин, находящ се в масивна сграда, 
разположена в УПИ II – магазин, кв.28 по плана на с Бостина, община Смолян, актувана 
с Акт за частна общинска собственост № 763/02.11.2004 год., вписан в Служба по 

вписванията – Смолян под №23,  н.д. 1627 вх.№ 2162/4.11.2004 г. с начален годишен 

наем в размер на 240,00 без ДДС  

III. Възлага на Кмета на Община Смолян да извърши всички необходими процедури 

по подготовката и провеждането на публичният търг с тайно наддаване, да определи 

спечелилият участник и да сключи договор за отдаване под наем за срок от 5 (пет) 
години, като разходите за електроенергия и вода се поемат от наемателя. 
 

 

ПО ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Отдаване под наем на част от имот 
публична общинска собственост по реда на чл.14, ал.7 от Закона за общинската 
собственост за здравни услуги в с. Смилян. 

Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Преминаваме към точка 13 от дневния ред. Отдаване под наем на 
част от имот публична общинска собственост по реда на чл. 14, ал. 7 от Закона за 
общинската собственост за здравни услуги в с. Смилян. Давам думата на г-н Мелемов. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Благодаря! Няма какво да добавя. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Благодаря ви, г-н Мелемов! Колеги, извинявам се, обаче от 
самото начало до момента не ви казах становищата на комисиите. Но всички вие сте 
участвали в комисиите и становища няма. Няма отрицателни становища, няма което да 
не е прието, поне по точките до момента. Чак на 21-ва точка и на 22-ра, там имаме 
становища. Тъй че се извинявам, че не ви зачитам становищата на комисиите по тези 

точки. Имате думата за изказвания. Не виждам. Който е съгласен да прекратим 

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

ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 25, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0. /2 не гласуват/ 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: С 25 „за”, 2 не гласуват, прекратихме разискванията по точка 13. 

Колеги, преминаваме към гласуване на решението. 

 

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      – „за“ 
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12. Иван Гавазов      – „за” 

13. Илия Томов       – отсъства 
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      – 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 26 „за“, без „против“ и „въздържали се“ и 1 не гласувал, 

приехме решението по точка 13 от дневния ред. 

 

Общинският съвет след като се запозна с Докладната записка на Николай Мелемов 
– кмет на община Смолян, на основание чл.14 ал.7 от Закона за общинската собственост, 
чл. 21 ал.1 т. 8 чл.27 ал.4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация 

Р Е Ш И: 

 

І. Дава съгласие за отдаване под наем, чрез публичен търг с тайно наддаване на  
част от имот публична общинска собственост - помещение с обща площ 6,77 кв.м за 
здравни услуги, разположено на І-ви етаж в източната част на сграда с идентификатор 

№67547.501.326.1 със застроена площ 205 (двеста и пет) кв.м. на два етажа, с 
предназначение здравно заведение, построена в поземлен имот с идентификатор 

67547.501.326 с площ 911 (деветстотин и единадесет) кв.м., образуващ УПИ VІІІ-326 в 
кв. 38, по плана на с. Смилян, община Смолян,  актувани с акт за  публична общинска 
собственост № 1141/10.06.2014 г., вписан в службата по вписвания вх. №1134, акт № 

102,том, ІV, дело, 245 от 16.06.2014г. (Втора зона, за селища с население над 500 жители 

- намаление с 30 %, т.3.2 Здравни услуги – 2,20 лева за един кв.м; т.3.11 Складове  и други 

обслужващи площи-1,40 лв. на кв.м. ). 
    

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 ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Отдаване под наем на 
помещение, разположено в сграда с идентификатор 67653.934.226.5, находяща се в имот 
с идентификатор 67653.934.226 по кадастралната карта на гр. Смолян, образуващ УПИ I 

– Младежки дом, кв. 9 по ПУП на гр. Смолян, по реда на чл. 14, ал. 1 от Закона за 
общинската собственост чрез публичен търг с тайно наддаване. 

Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
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ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Преминаваме към точка 14, а именно отдаване под наем на 
помещение, разположено в сграда с идентификатор 67653.934.226.5, находяща се в имот 
с идентификатор 67653.934.226 по кадастралната карта на гр. Смолян, образуващ УПИ I 

– Младежки дом, кв. 9 по ПУП на гр. Смолян, по реда на чл. 14, ал. 1 от Закона за 
общинската собственост чрез публичен търг с тайно наддаване. Имате думата, г-н 

Мелемов. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Ти го каза всичко, така че няма какво да добавя. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Благодаря ви, г-н Мелемов! Колеги, имате думата за изказвания. 
Не виждам. Който е съгласен да прекратим разискванията, моля да гласува. „Против“? 

„Въздържали се“? 

ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 26, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. /1 не гласува/ 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: С 26 „за“, 1 не гласувал, без „против“ и „въздържали се“, 

прекратихме разискванията. Колеги, преминаваме към гласуване на решението. 

 

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

 

1. Ангел Безергянов      – „за“ 

2. Божидар Шуманов      – „за” 

3. Валентин Кюлхански     – „за“ 

4. Венера Аръчкова      – „за“ 

5. Вижданка Младенова     – „за” 

6. Виолета Бояджиева      – „за“ 

7. Денислав Костов      – „за“ 

8. Димитър Ангелов      – „за“ 

9. Димитър Кръстанов     – „за“ 

10. Екатерина Гаджева      – „за“ 

11. Иван Френкев      – „за” 

12. Иван Гавазов      – „за“ 

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

15. Мария Семерджиева     – „за” 

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 27 „за“, без „против“ и „въздържали се“, приехме решението 

относно отдаване под наем на помещения.  
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Общинският съвет след като се запозна с Докладната записка на Николай Мелемов 
– кмет на община Смолян, на основание чл.14 ал.1, ал.2 и ал.3 от Закона за общинската 
собственост, чл. 26 ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и 

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

 

Р Е Ш И: 

 

І. Дава съгласие Кмета на Община Смолян да отдаде под наем зала № 7 с площ 

40,00 кв.м. разположена в  сграда с идентификатор 67653.934.226.5 по кадастрална карта 
на гр. Смолян, находяща се в поземлен имот с идентификатор 67653.934.226, образуващ 

УПИ І-Младежки дом, кв. 9 по ПУП на гр. Смолян – ц.ч., актуван с Акт за частна 
общинска собственост №1837/26.05.2015 г., вписан в службата по вписвания с акт № 181, 

том ІІІ, н.д.467 от 2015 г., вх.№ 1200/29.05.2015 г., парт.№ 30535/ 14864 за обучение на 
деца и младежи по брейк танци или еквивалентно на него,  чрез публичен търг с тайно 

наддаване по цени определени в Наредба за определянето и администрирането на 
местните такси и цени на услуги в община Смолян, Приложение № 2  Раздел XIII- Тарифа 
за определяне на месечния наем за един квадратен метър при отдаване под наем на 
общински имоти. (т.3.1.Услуги на населението - 1,40  лв.; т.3.3 Образователна дейност 

– 1,40 за кв.м. )без ДДС. 

 

   ІІ. Възлага на кмета на Община Смолян или упълномощено от него лице да 
извърши всички необходими процедури по подготовката и провеждането на публичния 
търг с тайно наддаване, да утвърди спечелилия участник и да подпише договор за 
отдаване под наем за срок от 5 (пет) години.  

 

 

ПО ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Продажба на поземлен имот с 
идентификатор 67653.915.3, УПИ IV-1020 в кв. 105 по плана на гр. Смолян. 

Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Преминаваме към точка 15 от дневния ред. Продажба на 
поземлен имот с идентификатор 67653.915.3, УПИ IV-1020 в кв. 105 по плана на гр. 

Смолян. Давам думата на г-н Мелемов. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Благодаря! Няма какво да добавя и по тази точка. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Благодаря ви, г-н Мелемов! Колеги, имате думата за изказвания. 
Има ли желаещи, колеги? Не виждам. Който е съгласен да прекратим разискванията, 
моля да гласува. „Против“? „Въздържали се“? 

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

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: С 25 „за“, без „против“ и „въздържали се” и 2 не гласуват, 
прекратихме разискванията. Колеги, преминаваме към гласуване на решението относно 

продажбата на поземлен имот в гр. Смолян. 

 

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

1. Ангел Безергянов      – „за“ 

2. Божидар Шуманов      – „за“ 

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

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

7. Денислав Костов      – „за“  

8. Димитър Ангелов      – „за“ 

9. Димитър Кръстанов     – „за“ 

10. Екатерина Гаджева      – „за“ 

11. Иван Френкев      – „за” 

12. Иван Гавазов      – „за” 

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

15. Мария Семерджиева     – „за” 

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: 26 „за“, 1 не гласува, без „против“ и „въздържали се“, приехме 
решението по точка 15 от дневния ред. 

 

Общинският съвет след като се запозна с Докладната записка на Николай Мелемов 
– кмет на община Смолян, на основание чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост 
във връзка с чл. 45 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с 
общинско имущество  и чл. 21, ал.1, т. 8 и ал.2 и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното 

самоуправление и местна администрация 
 

Р Е Ш И: 

 

1. Дава съгласие Община Смолян да продаде на Даринка Узунова и Петър Пейчев, 
поземлен имот с идентификатор 67653.915.3 (шест седем шест пет три точка девет едно 

пет точка три) с площ от 556.00 кв.м. /петстотин петдесет и шест кв.м. /с начин на трайно 

ползване: Ниско застрояване (до 10m), трайно предназначение на територията: 
Урбанизирана, УПИ IV-1020 в кв. 105 по плана на гр. Смолян; при граници: 67653.915.8, 

67653.915.4, 67653.915.1, актуван с Акт за частна общинска собственост № 

2170/13.12.2021 год., вписан в ЗС/ПВ акт № 128, том ХI, дело 674/2021 г., вх. № 

3454/29.12.2021, парт. № 50635 на стойност 7784,00 (седем хиляди седемстотин 

осемдесет и три) лева без ДДС. 

2. Упълномощава Кмета на Община Смолян да извърши необходимите действия по 

изпълнение на горното решение. 
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ПО ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Продажба на ½ идеални части 

от поземлен имот с идентификатор 69345.101.163, УПИ XIII – 101.163 в кв. 50 по плана 
на с. Стойките, общ. Смолян. 

Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Колеги, преминаваме към точка 16, а именно продажба на ½ 

идеални части от поземлен имот с идентификатор 69345.101.163, УПИ XIII – 101.163 в 
кв. 50 по плана на с. Стойките, общ. Смолян. Имате думата, г-н Мелемов. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Благодаря ви, г-жо Аръчкова! И тук няма какво да се добави. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Колеги, имате думата за изказвания. Благодаря ви, г-н Мелемов! 
Колеги, не виждам желаещи да се изкажат. Който е съгласен да прекратим 

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

ГЛАСУВАХА: „ЗА“ – 25“, „ПРОТИВ“ – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0. /2 не гласуват/ 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: 25 „за“, без „против“ и „въздържали се“ и 2 не гласуват, 
прекратихме разискванията. Преминаваме към гласуване на самото решение относно 

продажба на поземлен имот ½ по плана на с. Стойките. 
 

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

 

1. Ангел Безергянов      – „за“ 

2. Божидар Шуманов      – „за“ 

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

5. Вижданка Младенова     – „за” 

6. Виолета Бояджиева      – „за“ 

7. Денислав Костов      – „за“ 

8. Димитър Ангелов      – „за“ 

9. Димитър Кръстанов     – „за“ 

10. Екатерина Гаджева      – „за“ 

11. Иван Френкев      – „за” 

12. Иван Гавазов      – „за” 

13. Илия Томов       – отсъства  
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      – 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“ 
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ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: С 26 „за“ , без „против” и „въздържали се“ приехме решението 

по точката за продажба на ½ идеални части от поземлен имот в село Стойките. 
 

Общинският съвет след като се запозна с Докладната записка на Николай Мелемов 
– кмет на община Смолян, на основание чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост 
във връзка с чл. 45 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с 
общинско имущество  и чл. 21, ал.1, т. 8 и ал.2 и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното 

самоуправление и местна администрация 
 

Р Е Ш И: 

 

3. Дава съгласие Община Смолян да продаде на Милка Манева и Атанас Андонов, 
1/2 идеални части от поземлен имот с идентификатор 69345.101.163 (шест девет три 

четири пет точка едно нула едно точка едно шест три) от 464 кв.м. /четиристотин 

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

трайно предназначение на територията: урбанизирана, УПИ ХIII-101.163 в кв.50 по 

плана на с. Стойките, общ. Смолян; при граници: 69345.101.162, 69345.101.164, 

69345.101.225, 69345.101.350, актуван с Акт за частна общинска собственост № 

2171/13.12.2021 год., вписан в ЗС/ПВ акт № 129, том ХI, дело 675/2021 г., вх. № 

3455/29.12.2021, парт. № 40662 на стойност  1624,00 (хиляда шестстотин двадесет и 

четири) лева без ДДС. 

4. Упълномощава Кмета на Община Смолян да извърши необходимите действия по 

изпълнение на горното решение. 

      
 

 

ПО СЕДЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Изкупуване на недвижим 

поземлен имот с идентификатор 14605.501.328, ведно със сграда с идентификатор 

14605.501.328.1 по кадастралната карта на с. Гела, общ. Смолян на основание чл.199 от 
ЗУТ. 

Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Преминаваме към точка 17, а именно изкупуване на недвижим 

поземлен имот с идентификатор 14605.501.328, ведно със сграда с идентификатор 

14605.501.328.1 по кадастралната карта на с. Гела, общ. Смолян на основание чл.199 от 
ЗУТ. Давам думата на г-н Мелемов. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Благодаря! Към настоящия момент в Община Смолян не се 
предвиждат съответните капиталовложения в този имот, така че ви предлагам решение, 
с което не даваме съгласие за изкупуване. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Благодаря ви, г-н Мелемов! Колеги, имате думата за изказвания. 
Не виждам. Има ли желаещи, колеги? Не виждам, колеги. Който е съгласен да прекратим 

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

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

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: С 25 „за” и 2 не гласували, прекратихме разискванията. Колеги, 

преминаваме към гласуване решението по точката. 
 

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



Протокол № 31/27.01.2022 г.  

  

31 

 

 

1. Ангел Безергянов      – „за“ 

2. Божидар Шуманов      – „за“ 

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

5. Вижданка Младенова     – „за” 

6. Виолета Бояджиева      – „за“ 

7. Денислав Костов      – „за“ 

8. Димитър Ангелов      – „за“ 

9. Димитър Кръстанов     – „за” 

10. Екатерина Гаджева      – „за“ 

11. Иван Френкев      – „за” 

12. Иван Гавазов      – „за” 

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

15. Мария Семерджиева     – „за” 

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 26 „за“, без „против“ и „въздържали се“ и 1 не гласувал, 

приехме решението по точка 17. 

 

Общинският съвет след като се запозна с Докладната записка на Николай Мелемов 
– кмет на община Смолян, на основание чл.21, ал.1 т.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 бъдe изкупен поземлен имот с идентификатор 

14605.501.328 (едно, четири, шест, нула пет, точка, пет, нула, едно,  точка, три, две, осем) 

целия с площ 4878 (четири хиляди осемстотин седемдесет и осем) кв.м., трайно 

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

застрояване (до 10m), ведно със сграда с идентификатор 14605.501.328.1 със застроена 
площ 40 кв.м., с предназначение: селскостопанска сграда по кадастралната карта и 
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кадастралните регистри на гр. Смолян, одобрена със Заповед № РД-18-4/04.02.2011 год. 

на изпълнителен директор на АГКК, при граници: п.и. 14605.501.353,  п.и. 14605.501.329, 

п.и. 14605.501.91, участващ в улична регулация, кв. 15 по плана на с. Гела, общ. Смолян 

на цена за поземлен имот с идентификатор 14605.501.328 от 121 950,00 (сто двадесет и 

едно хиляди деветстотин и петдесет) лева и цена за сграда с идентификатор 

14605.501.328.1 от 12 000,00 (двадесет хиляди) лева, собственост на Анастас Балабанов, 
Стою Балабанов, Тома Балабанов, Недялка Ташкова, Стоянка Петрова, Гергана 
Масурска, Костадинка Чаталбашева, Цветанка Беевска, Стоянка Молова, Величка 
Узунова. 

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 14605.501.328 (едно, четири, шест, нула пет, точка, 
пет, нула, едно,  точка, три, две, осем) целия с площ 4878 (четири хиляди осемстотин 

седемдесет и осем) кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин 

на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10m), ведно със сграда с идентификатор 

14605.501.328.1 със застроена площ 40 кв.м., с предназначение: селскостопанска сграда 
по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Смолян, одобрена със Заповед 

№ РД-18-4/04.02.2011 год. на изпълнителен директор на АГКК, при граници: п.и. 

14605.501.353,  п.и. 14605.501.329, п.и. 14605.501.91, участващ в улична регулация, кв. 
15 по плана на с. Гела, общ. Смолян на цена за поземлен имот с идентификатор 

14605.501.328 от 121 950,00 (сто двадесет и едно хиляди деветстотин и петдесет) лева 

и цена за сграда с идентификатор 14605.501.328.1 от 12 000,00 (двадесет хиляди) лева, 

собственост на Анастас Балабанов, Стою Балабанов, Тома Балабанов, Недялка Ташкова, 
Стоянка Петрова, Гергана Масурска, Костадинка Чаталбашева, Цветанка Беевска, 
Стоянка Молова, Величка Узунова. 

 

ПО ОСЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Изкупуване на поземлен имот 
№ 713, кв. 42 по плана на с. Полковник Серафимово, общ. Смолян на основание чл.199 

от ЗУТ във връзка с чл. 33 от ЗС. 

Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Преминаваме към точка 18 от дневния ред, а именно изкупуване 
на поземлен имот № 713, кв. 42 по плана на с. Полковник Серафимово, общ. Смолян, на 
основание чл. 199 от ЗУТ, във връзка с чл. 33 от Закона за собствеността. Давам думата 
на г-н Мелемов. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Благодаря! Отново отказваме да изкупим този имот. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Колеги, имате думата за изказвания. Не виждам. Който е съгласен 

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

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

прекратихме разискванията. Преминаваме към гласуване решението на точка 18. 

 

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

 

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

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

5. Вижданка Младенова     – „за“ 

6. Виолета Бояджиева      – „за” 

7. Денислав Костов      – „за“ 

8. Димитър Ангелов      – „за“ 

9. Димитър Кръстанов     – „за“ 

10. Екатерина Гаджева      – „за“ 

11. Иван Френкев      – „за” 

12. Иван Гавазов      – отсъства 
13. Илия Томов       – отсъства 
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      – 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 25 „за“, без „против“ и „въздържали се“ и 2 не гласували, 

приехме решението на точка 18.   

 

Общинският съвет след като се запозна с Докладната записка на Николай Мелемов 
– кмет на община Смолян, на основание чл.21, ал.1 т.8 и ал. 2, чл. 27, ал. 5  от Закона за 
местното самоуправление и местна администрация, чл. 8, ал.1 от Закона за общинската 
собственост, във връзка с чл.199 от Закона за устройство на територията, чл. 33 от Закона 
за собствеността 

 

Р Е Ш И: 

 

1. Община Смолян отказва да изкупи от Ташо Ташев, Тодора Ташева, Георги 

Ташев, Михаил Ташев собственият им недвижим имот  представляващ поземлен имот 
№ 713 с площ 1210 (хиляда двеста и десет) кв.м., кв. 42 по плана на с. Полковник 

Серафимово, общ. Смолян, утвърден със Заповед №117/07.10.1965 год., № УТ-

036/17.05.2021 г., при граници:  поземлен имот 714, поземлен 680, поземлен 659, 

участващ в УПИ I – стопански двор ТКЗС, кв. 42 по плана на с. Полковник Серафимово, 

общ. Смолян за предлаганата сума за изкупуване в размер 14 520,00 (четиринадесет 

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

 

 

ПО ДЕВЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Сключване на предварителен 

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

67653.914.50 по кадастралната карта на гр. Смолян. 

Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Преминаваме към точка 19, а именно сключване на 
предварителен договор по реда на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ за част от поземлен имот с 
идентификатор 67653.914.50 по кадастралната карта на гр. Смолян. 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 Журналов, само ръката да си свалите. Има ли желаещи, колеги? Не виждам. Който е 
съгласен да прекратим разискванията, моля да гласува. „Против”? „Въздържали се”? 

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

Прекратихме разискванията. Колеги, преминаваме към гласуване на решението относно 

сключване на предварителен договор по реда на чл. 15. 

 

Поименно гласуване на проекта за решение по т. 19 от дневния ред: 

 

1. Ангел Безергянов      – „за“ 

2. Божидар Шуманов      – „за“ 

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

5. Вижданка Младенова     – „за“ 

6. Виолета Бояджиева      – „за” 

7. Денислав Костов      – „за“ 

8. Димитър Ангелов      – „за“ 

9. Димитър Кръстанов     – „за“ 

10. Екатерина Гаджева      – „за“ 

11. Иван Френкев      – „за” 

12. Иван Гавазов      – „за” 

13. Илия Томов       – отсъства 
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      – отсъства 
21. Радослава Вълчанова – Кисимова    – „за“ 

22. Салих Аршински      – „за“ 

23. Сийка Йочева      – „за“ 

24. Софка Иванова      – „за” 

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

27. Тихомир Ризов      – „за“ 

28. Тодор Митов      – „за” 

29. Филип Топов      – „за“ 

 

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

по точка 19 от дневния ред. 

 

Общинският съвет след като се запозна с Докладната записка на Николай Мелемов 
– кмет на община Смолян, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2, и чл. 27, ал. 5 от Закона 
за местното самоуправление и местната администрация, чл. 6, ал. 1 и ал. 3 от Закона за 
общинската собственост и чл. 5, ал. 2 и ал. 5 от Наредбата за реда за придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество чл. 35, ал. 4, т. 2 от Закона за 
общинската собственост и чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от Закона за устройство на територията 

 

Р Е Ш И: 

 

1. Обявява от публична общинска собственост в частна общинска собственост, 
поради отпаднало предназначение – 222 (двеста двадесет и два) кв. м. от поземлен имот с 
идентификатор 67653.914.50 (шест седем шест пет три точка девет едно четири точка пет 
нула) с площ от 17927.00 кв.м. /седемнадесет хиляди деветстотин двадесет и седем кв.м. 

/с начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10m), трайно предназначение на 
територията: урбанизирана, при граници: 67653.914.476, 67653.496.1, 67653.115.479, 

67653.115.1, 67653.494.4, 67653.914.475, 67653.914.474, 67653.914.49, 67653.914.473, 

67653.914.48, 67653.914.47, 67653.914.45, 67653.914.43, 67653.914.44, 67653.914.505, 

УПИ I- озеленяване в кв.100 по плана на гр. Смолян, актуван с акт за публична общинска 
собственост № 1269/13.12.2021 год., вписан в ЗС/ПВ акт № 131, том ХI, дело 

677/29.12.2021 г., вх. № 3456/29.12.2021, парт. № 40662, съгласно приложената 
комбинирана скица. 

2. Дава съгласие за сключване на предварителен договор с Димитър Бочуков 

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

3. Упълномощава Кмета на Община Смолян да сключи предварителен договор 

Димитър Бочуков за продажба на 222 (двеста двадесет и два) кв. м. от поземлен имот с 
идентификатор 67653.914.50 (шест седем шест пет три точка девет едно четири точка пет 
нула) с площ от 17927.00 кв.м. /седемнадесет хиляди деветстотин двадесет и седем кв.м. 

/с начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10m), трайно предназначение на 
територията: урбанизирана, при граници: 67653.914.476, 67653.496.1, 67653.115.479, 

67653.115.1, 67653.494.4, 67653.914.475, 67653.914.474, 67653.914.49, 67653.914.473, 

67653.914.48, 67653.914.47, 67653.914.45, 67653.914.43, 67653.914.44, 67653.914.505, 

УПИ I - озеленяване в кв.100 по плана на гр. Смолян, актуван с акт за публична общинска 
собственост № 1269/13.12.2021 год., вписан в ЗС/ПВ акт № 131, том ХI, дело 

677/29.12.2021 г., вх. № 3456/29.12.2021, парт. № 40662 на пазарна оценка от 3 300 (три 

хиляди и триста), без ДДС. 

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

плащане на цената, да сключи окончателен договор. 
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ПО ДВАДЕСЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Възможност за осъществяване на 
сътрудничество с планински общини в Княжество Андора. 

Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Преминаваме към точка 20 от дневния ред, а именно възможност 
за осъществяване на сътрудничество с планински общини в Княжество Андора. 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. 
Не виждам. Който е съгласен да прекратим разискванията, моля да гласува. „Против”? 

„Въздържали се”? 

ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 24, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0. /3 не гласуват/ 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: 24 „за”, без „против” и „въздържали се”, 3 не гласували, 

прекратихме разискванията. Г-н Ангелов, само ръката да си свалите, ако обичате. 
Благодаря! Колеги, преминаваме към гласуване решението на точка 20, а именно 

възможност за осъществяване на сътрудничество с Княжество Андора. 
 

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      – „за” 

7. Денислав Костов      – „за“ 

8. Димитър Ангелов      – „за“ 

9. Димитър Кръстанов     – „за“ 

10. Екатерина Гаджева      – „за“ 

11. Иван Френкев      – „за” 

12. Иван Гавазов      – „за” 

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

15. Мария Семерджиева     – „за” 

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

точка 20 от дневния ред. 

 

Общинският съвет след като се запозна с Докладната записка на Николай Мелемов 
– кмет на община Смолян, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23, чл. 61, ал. 1 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация 

 

Р Е Ш И: 

 

1. Дава съгласие Община Смолян да започне преговори за сътрудничество с Община 

Канийо и Община Ла Масана, Княжество Андора.  

2. Упълномощава Марин Захариев, заместник-кмет на Община Смолян да вземе 
участие в планираните срещи в Княжество Андора и да представи доклад в 
едноседмичен срок от завръщането си.  

3. Средствата, необходими за пътуването да бъдат заложени в Програмата за 
туризъм на Община Смолян за 2022 година.   

 

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Изпращане на покана за 
свикване на извънредно присъствено общо събрание на съдружниците в „Регионално 

дружество за заетост и структурно развитие-РДЗ и СР“ ООД с ЕИК: 120040327, 

прекратяване на дейността на дружеството и обявяване в ликвидация. 
Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Преминаваме към точка 21 от дневния ред, а именно изпращане 
на покана за свикване на извънредно присъствено общо събрание на съдружниците в 
„Регионално дружество за заетост и структурно развитие-РДЗ и СР“ ООД с ЕИК: 

120040327, прекратяване на дейността на дружеството и обявяване в ликвидация. Давам 

думата на г-н Мелемов. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Благодаря! Няма какво да добавя. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Колеги, това, което предложихме на комисиите ви е пратено след 

това в новата докладна с направената добавка относно прекратяване на съдружието на 
ЕТ „Георги Панайотов” и изпращане на покана до неговия синдик. Колеги, имате думата 
за изказвания. Становищата на комисиите са „за” на всички комисии, няма „против” и 

няма „въздържали се”. Имате думата за изказвания. Петър Мирчев. Имате думата, г-н 

Мирчев. 

ПЕТЪР МИРЧЕВ: Уважаеми г-н кмет, г-жо председател, колеги, гости! На Комисията 
по законност предложих в точка 5 от диспозитива на решението по тази докладна след 

изречението „Определя срок за ликвидация от 9 месеца” да се добави израза „считано от 
дата на обявяване на поканата до кредиторите в Търговския регистър”. Това е, което 

искам да добавя. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Добре. Приемам го. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Благодаря, г-н Мирчев! Г-н Кръстанов, имате думата. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви, г-жо председател! Уважаеми г-н кмете! Един 

много съдържателен дебат по тази точка в Комисията по законност, местно 

самоуправление, обществен ред и сигурност. С добавката, която предложи колегата 
Мирчев и с конкретните уточнения, които направихме във връзка с активността на 
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председателя на Общинския съвет по този въпрос, аз ще подкрепя категорично този 

проект за решение. Благодаря! 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Благодаря, г-н Кръстанов! Други колеги? Не виждам. Който е 
съгласен да прекратим разискванията, моля да гласува. „Против”? „Въздържали се”? 

ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 24, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0. /3 не гласували/ 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: С 24 „за”, без „против” и „въздържали се” и 3 не гласували, 

прекратихме разискванията. Г-н Бадев, ще ви помоля да си свалите ръката. Благодаря! 
Колеги, преминаваме към гласуване на така предложеното ни решение с направените 
добавки от г-н Петър Мирчев и от г-н Кръстанов.  Поименно гласуване. 
 

Поименно гласуване на проекта за решение по т. 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      – „за” 

7. Денислав Костов      – „за“ 

8. Димитър Ангелов      – „за“ 

9. Димитър Кръстанов     – „за“ 

10. Екатерина Гаджева      – „за“ 

11. Иван Френкев      – „за” 

12. Иван Гавазов      – „за” 

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

15. Мария Семерджиева     – „за” 

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 27 „за“, без „против“ и „въздържали се“, приехме решението 

по точка 21. 

 

Общинският съвет след като се запозна с Докладната записка на Николай Мелемов 
– кмет на община Смолян, на основание чл. 266, ал. 1  ал. 2 от Търговския закон,  чл. 21, 

ал. 1, т. 9, чл. 27, ал. 4 и 5 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация 

Р Е Ш И: 
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I. Възлага и упълномощава Николай Мелемов - кмет на Община Смолян, да изпрати 

покана за свикване на извънредно общо събрание на съдружниците в „Регионално 

дружество за заетост и структурно развитие - РДЗ И СР“ ООД, с ЕИК: 120040327, за 
21.02.2022 г., съгласно Приложение № 1 към настоящето решение. 

 

II. Възлага и упълномощава лицето Златко Карамучев на длъжност - ст. 
юрисконсулт в дирекция „ПНО“ при община Смолян, да присъства на  извънредно общо 

събрание на съдружниците в „Регионално дружество за заетост и структурно развитие-
РДЗ И СР“ ООД на адреса на управление на дружеството, като при участието си вземе 
становище и гласува по проекторешенията, съдържащи се в предложения дневен ред, 

както следва: 
 

1. По първа точка от дневния ред: Прекратява действието на съдружника ЕТ 

„Георги Панайотов“ с ЕИК: 830138449  – в несъстоятелност. 
- да гласува „за“ и да изрази положително становище. 

 

2. По втора точка от дневния ред: Прекратява дейността и обявява в ликвидация 
„Регионално дружество за заетост и структурно развитие-РДЗ И СР“ ООД с ЕИК: 

120040327 

- да гласува „за” и изрази положително становище. 
 

3. По трета точка от дневния ред: Назначаване ликвидатор на „Регионално 

дружество за заетост и структурно развитие-РДЗ И СР“ ООД с ЕИК: 120040327, 

при месечното му възнаграждение в размер на 650 лева. 
- да гласува „за” и да изрази положително становище. 
 

4. По четвърта точка от дневния ред: Задължава и упълномощава ликвидатора на 
„Регионално дружество за заетост и структурно развитие-РДЗ И СР“ ООД с ЕИК: 

120040327, да предприеме всички действия по прекратяване на дейността и 

обявяване на дружеството в ликвидация съгласно Търговския закон. 

- да гласува „за” и да изрази положително становище. 
 

5. По пета точка от дневния ред: Определя срок за ликвидация от 9 /девет/ месеца, 
считано от датата на обявяване на поканата до кредиторите в Търговския 
регистър. 

- да гласува „за” и да изрази положително становище. 
 

6. По шеста точка от дневния ред: Разни – да гласува „за” или „против” в 

зависимост от постъпилите предложения в съответствие защита на интересите на 
община Смолян. 
 

ІІІ. Възлага на упълномощения представител в седемдневен срок след провеждане 
на Общото събрание на дружеството да изготви доклад и представи протокола от 
проведеното събрание. 
 

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Отписване от регистрите на 
вземания и задължения от физически и юридически лица с изтекла давност към община 
Смолян. 

Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
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ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Колеги, преминаваме към точка 22 от нашия дневен ред. 

Отписване от регистрите на вземания и задължения от физически и юридически лица с 
изтекла давност към община Смолян. Становищата на комисиите по тази точка: 
Комисията по бюджет и финанси – 7 „за”, „против” – 0, „въздържали се” – 3; Комисията 
по здравеопазване, социални дейности, култура, младежки дейности – „за” – 4, „против” 

– 1, „въздържал се” – 1; Комисията по ТУОС изразява положително становище – „за” – 

7, „против” и „въздържали се” са 0; в Комисията правната – 7 „за”, „против” – 0, 

„въздържали се” – 0. Поискано беше от г-жа Вили Бояджиева, че не е получила 
нагледната документация, която представлява 65-70 стр. за физически и около 35 стр. за 
юридически лица. Тази информация е препратена отново на всички общински 

съветници, тъй че можем да минем към разглеждане на точката. Колеги, имате думата за 
изказване. Г-н Топов. 
ФИЛИП ТОПОВ: Уважаема г-жо председател, уважаеми г-н кмете, колеги! Имаше един 

филм „Да разлаем малко кучетата”. И понеже тази докладна записка се внася за втори 

път, ще си позволя да кажа, че по време на Комисията по законност помолих 

председателя да отчете моя глас като „въздържал се”. Това не е толкова важно. Всички 

юристи, а пък и не само, знаят, че има така наречената абсолютна погасителна давност. 
След изтичане на 10 години от следващия месец за издължаване на тези публични 

задължения, настъпва тази погасителна давност и има един текст – 171, ал. 2 от ДОПК и 

там е третирано, че вече не могат да се търсят тези задължения. Какво прави 

впечатление? Миналото обсъждане на тази докладна записка поискахме малко повече 
анализ в резултат на какво 10 години от датата, в която е следвало да бъдат заплатени 

събрани тези публични задължения, респективно към края на 2010 година  и от този 

момент – от 2020 до 2021 г. какво е направила Общинската администрация да направи 

опит да ги събере? Такъв анализ и такъв отговор не намирам. Интересно е, което може 
би са забелязали и останалите колеги, ако не са, апелирам да погледнат. На стр. 2 от 
докладната записка, в т. 1 е изписано буквално „Публичните задължения, дължими към 

31.12.2010 г. следва да бъдат погасени към 31.12.2021 г. Това е ясно. Има една добавка, 
която обаче лично мен ме смущава, предполагам, че и останалите колеги, там е добавено, 

че „считано до 01.03.2021 г.”. 

ВИОЛЕТА БОЯДЖИЕВА: 2022 г. 
ФИЛИП ТОПОВ: 2022-ра, извинявайте! То това ме смущава, че тука ние вземаме едно 

предварително решение за снемане на тези задължения, преди да е изтекъл този срок. 

Така е изписано и аз така го тълкувам. Още по-смущаващо е друго, че само за един месец, 

от декември месец до момента сумата по старата докладна беше изписано, че тези 

задължения възлизат, погасяват се, в размер на 1 125 000 и нататък. Сега в тази 

актуализирана докладна записка е посочена сумата от 1 578 000 или тоест ние сме 
изправени пред още едни 450 000 лв., които следва да бъдат отписани. И въпросът ми е 
имаме ли някакъв  шанс до 1 март 2022 г. да се реагира? Все пак този срок все още не е 
настъпил. Какво е интересното и друго? По тази точка публичните задължения, които 10 

години ние не сме ги търсили явно, касаят такси за битови отпадъци, глоби, наказателни 

постановления, данъци и прочие. Втората част е по отношение на задълженията и 

вземанията на Общината пак от такси, тротоарно право, разрешение за предоставяне, 
паркинги и ред други неща. Тука разликата е около 33 хиляди лева, които не сме ги 

събрали. Третата точка е така наречените „частни задължения”. Те са в размер на 398 

хиляди и прочие, и прочие. Факт е, уважаеми колеги, че след като е настъпила тази 

абсолютна погасителна давност ние няма какво да направим реално. Въпросът ми е, на 
който няма да получа отговор, защо от 2010 година до момента, преди да е настъпила 
тази абсолютна погасителна давност не е направено нищо, за да ги отписваме тези 



Протокол № 31/27.01.2022 г.  

  

41 

 

задължения? Това е равносилно на едно бездействие и би следвало всички ревизии и ред 

други неща по отношение на тази дето се казва липса в размер горе-долу на 2 милиона, 
не казвам липса в буквалния смисъл на думата, икономическия израз, но наистина не са 
положени достатъчно усилия да се намали, да се минимизира тази сума. Постоянно 

говорим „няма приходи, нямаме финансови приходи” и прочие, и прочие, а сме 
изправени наистина да опрощаваме едни суми в резултат на бездействие, и съм убеден в 
този израз, за около 2 милиона. Още нещичко, което е смущаващо. Записали сте да се 
получи така нареченото от нас „предварително изпълнение”. Какво да изпълняваме 
предварително, като вече всичко е факт? Знаете, колеги, че предварителното изпълнение 
се налага само, когато се налагат изключително важни обществени интереси. Какъв е 
общественият интерес, та да искаме и предварително изпълнение на нещо, което сме го 

загубили в размер на около 2 милиона? И да не бъда достатъчно така критичен и 

голословен, понеже винаги кметът казва предложения да дадем, когато сме по-критични. 

Предлагам следното. Макар, че то не може да се запише като диспозитив и решение, но 

все пак Общинският съвет като принципал по управление, стопанисване на общинска 
собственост, задълженията, приходи, разходи и прочие, да изградим една комисия. 
Предварително казвам, че има голям негатив по отношение на тези комисии, не само в 
обществото, но и в Общинския съвет, но все пак. Предложението ми е да се изгради една 
такава комисия, да направят един анализ, една ретроспекция какво в момента е 
застрашено да попадне пак в абсолютната погасителна давност. Тоест това, което в 
момента 2011 година е трябвало да бъде платено, 2012-та и следващите, все пак да се 
предприемат съответните мерки за събиране на тези задължения и вземания. Какъвто и 

анализ да се опитват, тука от Администрацията развили в докладната записка теорията 
какво значи ДОПК, как се погасяват след 10 години в следващата, в която следва да бъдат 
погасени тези неща, това може да си го прочетем и в интернет. Въпросът е какво реално 

трябва да правим от тук нататък, за да не допускаме тези неща. В тази връзка колеги, аз 
категорично ще гласувам „против”. Не, че може да променим нещо. Винаги съм казвал, 

когато вземам отношение по такива неща, идеята ми е да се въведе някакъв ред. Да има 
някаква дисциплинираност по отношение на следене на срокове. Това са течове, 
повтарям, това са течове на публични финанси, които биха могли да бъдат реализирани 

някъде другаде. Аз се чудя тази дирекция, Правна дирекция, въпреки цялото ми 

уважение към всички там работещи колеги юристи и прочие, защо тези неща не се 
следят? Още повече, вярно е, че заплащането на тези колеги не е достатъчно, но дайте да 
направим и там някакъв вид проверка ли ще бъде, оптимизация на щата ли ще бъде. Ако 

е необходимо, да се вдигнат заплатите на тези хора. Наистина да се следят тези неща, 
защото са изключително важни. Завършвам. Това е също показателно за неследене на 
сроковете. Това е показателно, когато ни се внасят докладни записки, извинявайте за 
израза, с извиване на ръцете, ако не приемем това решение от днес за вчера, ще изгубим 

еди-какво си. Г-н кмете, изградете една комисия ли ще бъде, възложете персонално на г-
н Захариев или на който решите, тези срокове в крайна сметка да им излизат на 
компютрите с една червена лампичка и да казват ние от утре губим това и това 
МАРИАНА ЦЕКОВА: Те излизат. 
ФИЛИП ТОПОВ: По тези съображения аз няма да гласувам за тази докладна записка. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Това стана ясно. Изграждането или съграждането или 

построяването на комисията е ваша работа, г-н Топов. Но за тези 10-15 минути от както 

говорихте, само куп лъжи изказахте. И следят се. Аз затова ще помоля и г-жа Аръчкова, 
защото тя дълго време е била и заместник-кмет по финансите, да отговори конкретно на 
вашите тежки обвинения, защото от вашата реч излезе, че тука са некомпетентни хора, с 
ниски заплащания, нищо не се следи в тази община и нищо не се прави. А това всичко е 
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абсолютна лъжа. Вие явно така си мислите, но нито едно от всичко, в което ни обвинихте, 
не е вярно. Давайте, г-жо Аръчкова. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Значи аз само ще допълня в подкрепа на г-н Мелемов, че в 
справката, която е приложена за задълженията на физическите и юридически лица, в 
последните две колони е записано, че имат съставени всичките актове. Актовете са 
представени и пред  НАП и пред ЧСИ-та, но в крайна сметка фирмата, когато е обявена 
в ликвидация примерно или пък в несъстоятелност, или пък фирмата е в затруднение или 

е починал собственик, защото и такива случа има, няма как да им се съберат средствата. 
На физическите лица, когато няма какво да им се вземе и виждате какъв е голям размера 
на лихвите. Защото лихвите самия компютър си ги изчислява, както и в Данъчно, в НОИ, 

на самото задължение са начисляват лихвите. А отписването, г-н Топов, да стане до 31 

декември, знаете много добре, че годишният финансов отчет на Община Смолян е със 
срок до 1 март да бъде представен на Министерство на финансите. Този период от 
декември до март се дава, в който да бъдат нанесени корекции и да бъдат уточнени 

вземания и задължения, както ДДС, както провизии, както обезценки на активи. По 

същият начин заеми, лихви по заеми. Там, в този период от време се дава възможност да 
бъде коригират годишния финансов отчет на Община Смолян. Затова е написано да 
бъдат включени в годишния финансов отчет на Община Смолян към 31 декември, а да 
бъде приложено фактът до 1 март, защото няма възможност. Нали разбирате, че няма как 

да се върнат колегите да правят корекции без наша санкция в бюджет декември месец 

2021-ва. В същото време това е разликата, защото предишният път в сесията в декември 

месец, справката, която ни беше предоставена беше с дата 31 октомври 2010 г., а сега 
вече са включени и месец ноември и декември. И лихвата е много по-голяма. То се вижда 
от нещата. Вижда се от самата справка, че има например задължения на даден човек, 

примерно физическо лице, 200 лв., а лихвата му е 350. Да, г-н Топов, имате думата. 
ФИЛИП ТОПОВ: Съвсем кратка реплика. В крайна сметка аз тука не искам да упреквам 

в некомпетентност или по-силният израз, който го каза г-н кмета, че лъжа. Фактите са 
такива, уважаеми г-н кмете и г-жо Аръчкова. До 2010 година… 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Г-н Топов… 

ФИЛИП ТОПОВ: …ако са настъпили тези задължения да бъдат погасени, от 2010-та 
година, сега сме 2022-ра, ако това, което го обясни всичко г-жа Аръчкова бяхте го 

изписали в 20 страници в докладната записка, да обосновете защо не са събрани в този 

10-годишен период 2 милиона, щях да се съглася, че лъжа. Обаче фактите говорят 
обратното. В тази връзка няма да се разберем, разбирате ли? 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Според мен, ако наистина вярвате… 

ФИЛИП ТОПОВ: Ако изпаднем в несъстоятелност на фирми, пред закриване на фирми, 

аз питам от края на 2010 година какво е направено реално? 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Отговори ви г-жа Аръчкова. И актове са направени, и ЧСИ. 

ФИЛИП ТОПОВ: .. да се съберат тези вземания. Естествено е, че има несъбираеми 

вземания и тя г-жа Бояджиева след малко предполагам ще ви ги обясни тези неща. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Вие сте… 

ФИЛИП ТОПОВ: Но да ме упреквате мен, че лъжа, за това, което дефакто е очевадно, 

извинявайте! 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Г-н Топов, вижте. Вие сте изтъкнат юрист. Ако наистина 
вярвате в това, което казахте, вие трябва да дадете сигнал в Прокуратурата, според мен. 

ФИЛИП ТОПОВ: На коя прокуратура, ако мога да задам въпрос? 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Вие най-добре познавате и прокуратури… 

ФИЛИП ТОПОВ: Не, защото има много йерархии в прокуратурата. 
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НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Вижте, аз разбирам, че вие по-скоро политически говорите, но 

наистина един изтъкнат юрист, ако вярва в това, което казва, че има безстопанственост 
и безхаберие, би трябвало да дадете такъв сигнал. 

ФИЛИП ТОПОВ: Г-н кмете, нека да не влизаме в полемика и да ни слушат хората, един 

вид, че преливаме от пусто в празно.  

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: То е ясно, че сме в полемика. 
ФИЛИП ТОПОВ: Липсват 2 милиона, несъбираеми задължения, публични задължения, 
от частни лица и прочие. Обяснете защо. Чакали сме 10 години да настъпи  погасителната 
давност. И край, до тука. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: То е ясно, че не може да обясним на вас. Всичко в докладната е 
обяснено. И актове са направени, и на ЧСИ са давани. Така че, каквото сме могли, сме го 

направили. Това, което законът позволява. Сега ние нямаме колекторска фирма лична в 
общината. 
ФИЛИП ТОПОВ: Последно, ако позволите. Поне това, което може да се спаси за в 
бъдеще от тук нататък, проследете го и направете процесуалните действия, които могат 
да бъдат събрани някакви действия, без да настъпи за тях абсолютната погасителна 
давност. Благодаря много! Повече няма да вземам отношение. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: И аз. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Да, г-жо Бояджиева, имате думата. 
ВИОЛЕТА БОЯДЖИЕВА: По отношение на това, че по всяка вероятност не е направено 

всичко, което би могло да се направи, съм съгласна. И  съдя за това, разглеждайки 

списъците. И двата – и физически, и юридически лица. По-скоро мисля, че Общината е 
заложила на известния алгоритъм, който се изпълнява и от съдия-изпълнителите, 
размяна на писма, обратни разписки, лицето го няма на адрес и до там. Мисълта ми е, че 
понякога нещата трябва да се случват иначе. Лицата да бъдат издирвани чисто 

физически. Защото те са в града. И бихте могли по някакъв начин да се договорите с тях. 

А в тази връзка ми се струва, че е хубаво, тъй като сега това, което се е случило, се е 
случило, хубаво е да се създаде едно звено, което да се занимава основно с това, ако има 
такава възможност, от Общинска администрация. И всяка година, когато приемаме 
бюджета на Общината, да приемаме и план за действие по събиране на просрочени 

вземания. Защото мисълта ми е, че така от много по-рано, дори и не очаквайки да станат 
просрочени, ще може да се реагира по отношение на тези, които са рискови. Така, както 

правят и банките. Ще може по-навреме да се реагира и да се стигне до момента, в който 

постепенно да се събира. Разсрочено, ако трябва, с някакво споразумение с човека, никой 

няма да ви попречи да си правите споразумение включително. Така че той да стигне 
постепенно до приключване на това задължение и в крайна сметка в Общината да влезнат 
някакви пари. На мен ми се струва, че ако създадете едно такова звено и всяка година си 

имате такъв разработен план, в който един списък  точно и ясно са определени тези, тези 

и тези са рисковите категории, тук имаме просрочие, тук имаме системно просрочие и 

трябва да бъдат наблюдавани непрекъснато, другите са вече в просрочие и ние трябва да 
ги дадем в един друг списък с друг вид действия, смятам, че значително ще свиете тези 

несъбираеми вземания. Защото това наистина са сериозни пари, които изтичат от 
Общината и е жалко. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Г-жо Бояджиева, може ли един въпрос към вас? 

ВИОЛЕТА БОЯДЖИЕВА: Да. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Не случайно поискахте списъците. 
ВИОЛЕТА БОЯДЖИЕВА: Да. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Може ли да дадете един пример? Примерно ето това лице 
можеше да го издирите. 
ВИОЛЕТА БОЯДЖИЕВА: Е, няма да ви дам пример. 
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НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Затова поискахте списъка в крайна сметка. 
ВИОЛЕТА БОЯДЖИЕВА: Да, да. Просто исках да се ориентирам. Исках да видя кое е 
възможно. Да, има хора, които очевидно не са в града, но има хора, които са в града. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Дайте един пример. 

ВИОЛЕТА БОЯДЖИЕВА: Публично няма да го правя. Не искам да го правя публично. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Добре. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Благодаря, г-жо Бояджиева! Колеги, други желаещи? Не виждам. 

Подлагам на гласуване предложението на г-н Топов да бъде създадена комисия… 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Изградена или построена. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Изградена комисия… Как беше точното наименование? 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Изградена, изградена. Аз помня много точно. Тя думата беше 
„изградена”. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Г-н Топов, бихте ли повторили точно фразата? Да бъде създадена 
или изградена комисия.. 
МАРИАНА ЦЕКОВА: Изградена. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Изградена. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Изградена комисия, която да проследи нещата. 
ФИЛИП ТОПОВ: Г-жо Аръчкова, дали да бъде изградена, дали да бъде създадена, дали 

това да бъде комисия или както каза г-жа Бояджиева – звено, аз няма как да предлагам. 

Разбирате ли? 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Вие го предложихте. В предложение излезе. 
ФИЛИП ТОПОВ: Аз преди малко казах, че е възможно и би следвало да се направи в 
тази насока. Вие това мое предложение няма как да го включите като диспозитив в този 

проект за решение. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Ама вие го направихте. 
ФИЛИП ТОПОВ: Да се мисли по този въпрос. По-актуално е и по-нормално това, което 

предложи г-жа Бояджиева. Това звено… 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Вие го предложихте като предложение. Имаме го записано. Има 
го на запис. Предложение да бъде изградена комисия, която да се … 

ФИЛИП ТОПОВ: Добре. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Добре, няма проблем. Да го подлагам ли на гласуване или не? 

ФИЛИП ТОПОВ: Аз ще го видоизменя. Относно самото изграждане на това, дали ще 
бъде комисия или звено, но няма как да го запишем това нещо в самият проект за 
решение. Обмислете го този въпрос. Лично аз съм по-съгласен да бъде звено, както каза 
г-жа Бояджиева, което да следи приходите, разходите и така нататък, по отношение на 
това кои от тези… 

ВИОЛЕТА БОЯДЖИЕВА: Извинявам се за прекъсването. Разликата е в това, че звеното 

би било с хора, би било съставено от хора от Общинска администрация, което за мен е 
нормалното. 

ФИЛИП ТОПОВ: Естествено.  

ВИОЛЕТА БОЯЖИЕВА: Като комисията може да бъде съставена от… 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Значи аз ви предлагам, извинявам се, г-н Топов, довършете си. 

Да не ви прекъсвам. 

ФИЛИП ТОПОВ: Може ли секунда? 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Да, да. 
ФИЛИП ТОПОВ: По-разумно е това, което го предложих да бъде комисия, да се мисли 

да бъде такова звено от наличната администрация, с възлагане на допълнителни 

ангажименти, ако трябва да им се промени длъжностната характеристика, стриктно да 
следят сроковете по изпълнение на тези публични вземания. Там, където каза и г-жа 
Бояджиева. Там, където нещата се виждат, извинявайте за битовия израз, закъсват, че 
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има хора, които изпадат в неплатежоспособност и прочие. Това звено, както казах, е 
образно казано една червена лампичка, която да светва и да се търсят всички възможни 

варианти за събиране. Изпадат хората и в неплатежоспособност, изпадат и в 
несъстоятелност. Просто недейте го гласува това нещо, но да стои като идея да бъде това 
звено, да се види щатния състав, кои от наличните хора, които се занимават с финанси и 

от Правната дирекция да включат в това звено. Да им се възложи да следят по-скоро 

сроковете. И тези срокове, уважаема г-жо Аръчкова, не са само за публичните вземания. 
Имаме срокове по документооборот, имаме срокове по приемане на подзаконови 

нормативни актове, актуализация на наредби и прочие, и прочие. Затова нека това 
предложение, което съм го направил, оттеглям го като за комисия, но след такъв вариант 
за звено и следене на всички срокове. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Аз ви предлагам на следваща сесия или на по-следваща сесия,  ще 
разгледаме структура на Община Смолян и бюджет за 2022 г. Когато гледаме там нещата, 
там можем към отдела „Местни данъци и такси” да се направи звено, което да бъде като 

тип инспекторат или нещо от този род, но това е тема на последващ разговор. 

ФИЛИП ТОПОВ: Това е ваше право. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Ако имаме ток. 

МАРИАНА ЦЕКОВА: Да, ако имаме ток. 

ФИЛИП ТОПОВ: Съгласен съм с вас. Предложете го, да се събират нещата и да се следят 
сроковете. Благодаря ви! 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Благодаря! 
ВИОЛЕТА БОЯДЖИЕВА: Но според за сега остава моето предложение ежегодно с 
бюджета да се представя план за действие по събиране на тези просрочени задължения. 
МАРИАНА ЦЕКОВА: Това е абсолютно резонно. 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Абсолютно, да. Това ще си остане. В крайна сметка друг желаещ 

не виждам. Който е съгласен.. 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Момент, вдигам ръка от одеве, г-жо Аръчкова. Благодаря ви! 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Заповядайте, г-н Кръстанов! Извинявам се, не съм ви видяла. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Първо, на вас и на г-н кмета искам да кажа, че няма място за 
сръдня. Всяка приходна администрация, каквато е и Общината в раздела си „местни 

данъци и такси”, трябва да има възможност да отговаря на въпроса „Защо някой се 
опитва да надхитри фиска?” Тъй като родопчани общо взето сме редовни платци на 
задълженията си към Общината. Има хора обаче, както навсякъде, които се опитват да 
надхитрят тази наша структура. В този смисъл и обществото. От тази гледна точка няма 
нищо лошо в това. Напротив, чисто целесъобразно е да се привлече вниманието на 
Администрацията върху необходимостта това, което правят и колегите Топов, и особено 

колежката Бояджиева, тя е опитен банкер, в крайна сметка за една малка структура, която 

да следи защо някой не се издължава към местния бюджет. Какво по-логично от това? 

Моля ви, подложете на гласуване предложението от гледна точка на залагането в самата 
процедура по приемане на бюджета, на един елемент, който да отчита възможността 
някои хора да им се зададе въпроса защо не се издължават към Общината. Ето за това 
става дума. Наистина, сумата е доста солидна. Тя притеснява. Ясно е, че досега този 

въпрос в предишните мандати не е структурирано както подобава, за да се свърши 

работа. Така че съвсем нормално е да водим този диалог и пак казвам, това са неща, които 

така или иначе се налага да решаваме в хода ние Общинския съвет и Общинската 
администрация, в хода на събиране на вземанията на Общината. Благодаря! 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Благодаря, г-н Кръстанов! Други желаещи, колеги? Не виждам. 

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

се”? 

ГЛАСУВАХА: „ЗА” – 22, „ПРОТИВ” – 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0. /4 не гласуват/ 
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ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: 22 „за”, без „против” и „въздържали се” и 4 не гласуват. 
Прекратихме разискванията. Колеги, преминаваме към гласуване на решението с 
добавката, която направи г-жа Бояджиева, да бъде всяка година при вкарване отчета на 
Община Смолян, да бъде изградено поетапно, а не да бъдат събрани така, както са за 10 

години.  

ВИОЛЕТА БОЯДЖИЕВА: Не отчетът, а бюджета, г-жо Аръчкова. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Да, да. 
 

Поименно гласуване на проекта за решение по т. 22 от дневния ред: 

 

1. Ангел Безергянов      – „за“ 

2. Божидар Шуманов      – „за“ 

3. Валентин Кюлхански     – „въздържал се“ 

4. Венера Аръчкова      – „за“ 

5. Вижданка Младенова     – „за“ 

6. Виолета Бояджиева      – „въздържала се” 

7. Денислав Костов      – „за“ 

8. Димитър Ангелов      – „за“ 

9. Димитър Кръстанов     – „въздържал се“ 

10. Екатерина Гаджева      – не гласува 
11. Иван Френкев      – отсъства 
12. Иван Гавазов      – „въздържал се” 

13. Илия Томов       – отсъства 
14. Коста Начев       – „въздържал се“ 

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      – отсъства 
21. Радослава Вълчанова – Кисимова    – „въздържала се“ 

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

24. Софка Иванова      – „за” 

25. Стефан Бадев      – „въздържал се“ 

26. Стоян Иванов      – „за“ 

27. Тихомир Ризов      – „въздържал се“ 

28. Тодор Митов      – „за” 

29. Филип Топов      – „въздържал се“ 

 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: С 12 „за“, без „против“ и 12 „въздържали се“, не се приема 
решението. 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: 12 „за”, да. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Не се приема решението. Точно това казвам. 

 

Общинският съвет след като се запозна с Докладната записка на Николай Мелемов 
– кмет на община Смолян, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 173, ал. 1 и ал. 

2 от ДОПК, във връзка с чл. 110 и чл. 111 от ЗЗД, вр.чл. 82, ал. 1  от ЗАНН и чл. 171, ал. 

2  от ДОПК  и чл. 60, ал.1 от Административно процесуалния кодекс  
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Р Е Ш И: 

 

Предложеният проект на решение не се приема (чл. 27, ал. 4 от ЗМСМА). 

 

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Одобряване на Устройствени 

схеми на канализационни и водопроводни отклонения от общите мрежи и съоръжения 
по Проект „Интегриран воден проект на агломерация Смолян“. 

Докладва: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Преминаваме към следващата точка, колеги. Следващата точка е 
одобряване на Устройствени схеми на канализационни и водопроводни отклонения от 
общите мрежи и съоръжения по Проект „Интегриран воден проект на агломерация 
Смолян“. Давам думата на г-н Мелемов. 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Няма какво да добавя. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Имате думата за изказвания. На дневен ред и включени към 

сесията за въпроси, ако има, е г-жа Румяна Янчевска. Да, г-жо Бояджиева. 
ВИОЛЕТА БОЯДЖИЕВА: Не, не. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Има ли въпроси, колеги? Желаещи за изказвания? Да, г-н 

Журналов. 

МИЛЕН ЖУРНАЛОВ: Уважаема г-жо председател, уважаеми г-н кмете, уважаеми 

колеги! Естествено това е точка, която е част от този проект и ще има още много такива 
гласувания. Искам да заостря вниманието, понеже вие знаете нашата позиция на 
общинските съветници от „Движението за права и свободи”. Просто целия този проект 
ние смятаме, че е изключително раздут и съответно това ще се отрази и на цената на 
водата по-нататък за цялата област, както и за община Смолян и за града. Ние ще 
гласуваме, няма проблем, защото трябва да вървят процедурите, но искам да заостря 
вниманието по изпълнението на проекта. Има улици, които от две години насам стоят и 

чакат да бъдат възстановени. Хората не знаят дали ще бъдат възстановени изобщо. Те не 
знаят дали са вкарани за възстановяване или не. Нямат никаква информация. И това са 
улици в цялата община. Мога да конкретизирам, в квартал Горно Влахово, улица 
„Мургавец”, улица „Цар Симеон”, улица „Арда”, улица „Калоян”. Знаете, че след  

медийна изява на активни граждани в квартала, на 1 декември имаше протестни 

действия. Мирни протестни действия, беше затворен пътя за Мадан, при което за 
огромно съжаление, не знам защо, отговорните институции неглижират тези протестни 

действия и мнението на хората. Нямаше присъствие нито от Община Смолян, нито от 
ВиК, нито от никакви институции, с изключение на малкото медии, които действително 

отразиха събитието. В момента след моите разговори с населението, разбирам, че те се 
съобразяват с ковид кризата, в която ние се намираме в момента. Знаем, че половината 
ни град е болен и затова изчаквахме. С оправяне на времето те ще подновят тези 

действия, защото реално в 21-ви век ние отчитаме важността на този проект, но все пак 

хората от този квартал в конкретно тези улици, в момента газят в кал. Има замръзнали 

води по улица „Арда”. Имат затруднен достъп до някои от домовете си, което не е 
нормално. Затова аз искам да поставя много силно въпроси, на които искаме отговори. 

Ако не може сега, то в писмен вид за следваща сесия. Надявам се, че вече след 

застъпването на г-жа Янчевска като един добър експерт във ВиК, че това нещо от тази 

година вече ще се промени. Но искаме да има информация. Първият въпрос е защо от 
две години насам не се възстановяват тези улици? Вторият ми въпрос е, защо жителите 
нямат никаква информация относно възстановяването на тези улици, които са 
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разкопани? Третият въпрос е, който го отправихме и към двете институции, защо, когато 

има протестни действия на жителите на община Смолян и конкретно на града, които са 
в следствие на изпълнението на този проект, защо няма присъствие от ВиК и от Община 
Смолян? Това са въпроси, на които моля да бъде отговорено. Ще следим за тях и ще си 

искаме отговорите. Благодаря! 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Ще започна с това, че подкрепям всички съграждани, не само 

от тези улици, защото не са само те. Подкрепям ги и смятам, че справедливо се 
възмущават и стачкуват, но договорът е написан така, че те трябва да ги асфалтират да 
речем до юли 2022 г. Няма срокове за всяка отделна улица кога трябва да бъде 
асфалтирана. Общо е до юли 2022 г. Писали сме много писма. Много ни е трудна 
комуникацията с фирмите, които работят. Имаше, една трета от този договор го 

изпълняваха смолянски фирми. Те се справиха в срок, даже предсрочно. Асфалтираха и 

приключиха своята дейност. Но с тази фирма софийската ни е трудна комуникацията и 

ние нямаме лост, с който да ги принудим да го направят по-бързо. Иначе като кмет и 

цялата администрация сме поели ангажимент, че след като свършат те, ние също ще 
работим по улиците, където не ги оправят те до край. Те се оправдават с управляващия 
орган, че искат разрешение от него и така нататък. Сега ще дам думата и на инж. Цекова 
за по-конкретни отговори. 

МАРИАНА ЦЕКОВА: Добър ден! Благодаря ви, г-н Мелемов! Уважаеми общински 

съветници, ако забелязвате, част от улиците в Горно Влахово са 154-ките. И те са точно 

там. Изключително трудно се работи в Горно Влахово, изключително трудно. На всеки 

обект, когато се работеше водния цикъл, този първи етап или така наречения „Червен 

фидик”, защото това е първи етап, има следващ етап. За нас това са етапи – „Червеният 
фидик” и „Жълтия фидик”, където те ще продължат работа, но ще продължи и 

следващата фирма. Не тази, която беше. Няма как да асфалтираме, а след това те отново 

да го разкопаят. И 154-ките са тук. Докато не мине 154-ката, няма как да запечатат 
обекта. Това е. Що се отнася до протестните действия на улица „Мургавец”, които бяха, 
нас те не са ни уведомили, че ще протестират. Следващото нещо. Ако някой от тях, 

дамата, която беше инициативна, виждала съм всички репортажи по фейсбук и от 
медиите, които са на територията на общината, сме виждали репортажите, нямало е 
никакъв проблем да ни уведомят и нас и ние щяхме да бъдем. И като отидем какво щяхме 
да направим? Там беше инж. Сираков, който е ръководител на проекта и който можеше 
всичките тези работи, които аз в момента ви ги казвам, да им беше обяснил на хората. 
Значи вижте, Общината не сме само ние тук, които сме в сградата. Общината сме всички, 

включа и вие. Готова съм за всяко едно нещо да ви обяснявам на какъв етап е. Утре 
отново има огромна сбирка във ВиК, за да решават проблемите с водния цикъл. Защото 

това, което вие в момента или ще гласувате или няма да гласувате, няма да реши 

огромните проблеми, които има водния цикъл. Благодаря! 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Г-н Топов, имате думата. 
ФИЛИП ТОПОВ: Първо, приветствам включването на г-жа Янчевска. Познаваме се, тя 
е много добър професионалист. Не завиждам на настоящата й позиция и това, което е 
наследила. В интерес на истината, тази докладна записка аз ще я подкрепя с абсолютен 

резерв. Каквото и да говорим тука и да се оправдаваме, и да не се оправдаваме, фактите 
са налице в разкопаните улици. Разбирате ли? Това, за което негодува населението на 
града, включително и г-жа Янчевска предполагам, са нещата разкопани улици и така 
нататък, и така нататък. Проблемно в България е Закона за обществените поръчки. 

Докато той не се промени, докато вървим по една практика, наложена от предишните 
управляващи – ремонт на ремонт на ремонтите, докато се изключат възможностите за 
подизпълнители, кухи подизпълнители, така ще бъде. За съжаление обаче, всичко това 
се трупа на гърба на здравите, на нас всичките, на децата ни и прочие, и прочие. Относно 
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предложението на колегата Журналов. Искам да го допълня. Г-жо Янчевска,  цялото ми 

уважение към вас, до колкото знам, там на времето имаше, може би все още има, един 

скъпо платен пиар. Хората искат да знаят някакви обозрими графици кога на нашата 
улица, на съседната улица ще се приключат тези СМР-та. Казвам обозрим срок. Това 
нещо, препоръката ми към вас е и молбата, качвайте ги тези данни като срокове, като 

изпълнител на дадения обект, ако щете и подизпълнител на този обект, да четат хората и 

да знаят кого да благославят. Благодаря! Успех, г-жо Янчевска! 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Благодаря, г-н Топов! Г-н Кръстанов. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря ви, г-жо председател! Уважаеми г-н кмете, 
уважаеми колеги, уважаема инж. Янчевска! Безспорно проектът е много сложно 

структуриран. Възложители са, както знаем, Общината като собственик на 
инфраструктурата вода и канал, пречистване и операторът ВиК. От гледна точка на това, 
че се изпълняват строително-монтажни работи по червената и по жълтата книга, и по 

154, както каза инж. Цекова, има една много сложна българска дума – координация. Ние 
разбираме, че има трудности. Радваме се, че новото ръководство на ВиК е изключително 

активно и професионално компетентно се заема да решава всичките тези въпроси, които 

са вече един доста голям общ проблем. Между другото, уважаеми колеги, искам да 
споделя, че в хода на заседанието на Постоянната комисия по законност, местно 

самоуправление, обществен ред и сигурност инж. Янчевска отговори на няколко 

въпроса. 10-ина въпроса, в това число и няколко мои въпроси, които аз отправих към нея. 
Разбира се, убеден съм, че всички ние – общинските съветници и общинската 
администрация, ръководството на ВиК, ръководството на проекта, всичките тези сложни 

взаимоотношения, взаимодействия между отделните етапи, изпълнителни и 

подизпълнители и така нататък, не ми се иска да влизам в общата структура на проекта 
и да отправям препоръки или критики. Искам да призова към едно – нека да проявим 

реализъм и да си дадем ясна сметка, че в момента имаме една основна грижа и 

задължение – така да подпомагаме развитието на отделните етапи и подетапи на проекта, 
че да се отива към завършване на съответните конкретни обекти. Ние като общински 

съветници преди всичко в конкретния случай имаме задължението и грижата да 
подкрепим проект за решение, в който да са вписани основно конкретните права и 

ограничените вещни права, които се учредяват от нас като Община върху устройствените 
схеми за развитие на проекта. Ние имаме ангажименти и към публиката, която отправя 
към нас, обществото, непрекъснати упреци и с основание, че редица улици не са 
завършени. И затова има един-единствен начин да се свърши всичко това. Първо, всеки 

там, където е, да отговори на равнището, да бъде на равнището на своите отговорности 

и да бъде взискателен, и едновременно с това не да изнервяме нещата, а да създаваме 
една работна конструктивна атмосфера, в която да се свърши работата. Никак няма да е 
лесно да се приключи този проект, както каза преди малко и колегата Топов, да не 
завиждаме на хората, които оглавяват цялата тази работа и които са най-пряко 

ангажирани с всичко това. И миналия път, и сега, тоест и в заседанието на Комисията, и 

сега, смея да отбележа, че ще подкрепям категорично всяко целесъобразно, реалистично 

и с вярна преценка предложение, което се прави, за да върви проектът напред. Няма 
никакъв друг начин да свършим работа, ако не се впрегнем всички и най-вече 
ръководството на Общината и на ВиК, за да се завърши проектът и с влизане в действие 
на всичките онези планирани строително-монтажни работи и по жълтата книга. Така че 
благодаря за вниманието и ще подкрепя проекта за решение. В това число с промените, 
които бяха направени след заседанието на комисиите във връзка с препоръките, 
направени към ръководството на ВиК като оператор на общинската ни собственост. 
Благодаря! 
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ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Благодаря, г-н Кръстанов! Г-н Журналов, имате думата. Вие за 
реплика, нали? 

МИЛЕН ЖУРНАЛОВ: Благодаря, г-жо Аръчкова! Да, да, благодаря! Реплика. Тъй като 

виждам г-жа Янчевска на линия е, аз искам да й благодаря за това! Лично се познаваме. 
Един изключително добър експерт. Надявам се, че с нейното стъпване нещата ще се 
променят, тъй като се оказва, че един от основните проблеми, които стоят пред хората, 
това е липсата на информация. Нямат информация дали ще се продължи. Те не разбират 
от жълт фидик, червен фидик и така нататък. А те разбират от една конкретна 
информация. Да кажем това ще се случи в еди-какви си срокове, може да е година срокът, 
но когато има информация, те са търпеливи и чакат. Няма проблеми. Иначе ситуацията 
се изнервя. Вие разбирате, че е изключително неприятно да се движи човек в подобни 

условия – лятото в прахоляк, зимата в кал. Затова ви моля да я има тази информация, за 
да може да има спокойствие от страна на хората и надявам се, благополучно да приключи 

този проект, защото е изключително тежък. Благодаря ви! 

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

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

се”? 

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

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: С 22 „за”, без „против” и „въздържали се” и 5 не гласували, 

прекратихме разискванията. Колеги, преминаваме към гласуване на решението на самата 
докладна. 
 

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     – отсъства 
6. Виолета Бояджиева      – „за” 

7. Денислав Костов      – „за“ 

8. Димитър Ангелов      – „за“ 

9. Димитър Кръстанов     – „за“ 

10. Екатерина Гаджева      – отсъства 
11. Иван Френкев      – отсъства 
12. Иван Гавазов      – „за” 

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

15. Мария Семерджиева     – „за” 

16. Милен Журналов      – „за“ 

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

19. Петър Янев       – „за“ 

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

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

24. Софка Иванова      – „за” 

25. Стефан Бадев      – „за“ 

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

28. Тодор Митов      – „за” 

29. Филип Топов      – „за“ 

 

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

по точка 23 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. 11 от ЗМСМА във връзка с  чл. 

129, ал. 1, чл. 134, ал. 2, т. 6, чл. 135, ал. 1 и ал. 6, чл. 136, ал. 1 и чл. 156а от ЗУТ, чл. 60, 

ал. 1 от АПК 

Р Е Ш И: 

 

1. Одобрява устройствени схеми на канализационни и водопроводни клонове и 

отклонения за проект „Интегриран воден проект на агломерация Смолян“ съгласно 

Приложение № 1 на настоящото решение. 
 
 

2. Допуска предварително изпълнение на настоящото решение на основание чл. 60, 

ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс. 

 

Приложения: 

1. Приложение № 1 – устройствени схеми на канализационни и водопроводни 

отклонения за обект „Интегриран воден проект на агломерация Смолян“ към 

Решение № 867 от 16.07.2018г. на ОбС - Смолян; в изпълнение на Решение № 

617 от 26.08.2021г. и  Решение № 665 от 28.10.2021г. на Общински съвет – 

Смолян 

2. Приложение № 2 – Списък на засегнатите имоти за проект „Интегриран воден 

проект на агломерация Смолян“ съгласно Решения № 867/16.07.2018г., № 

617/26.08.2021г. и № 665/28.10.2021г. на ОбС – Смолян; 

3. Приложение № 3 - Решение № 867 от 16.07.2018г. на ОбС - Смолян; Решение 
№ 617 от 26.08.2021г. и  Решение № 665 от 28.10.2021г. на Общински съвет – 

Смолян 

 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Колеги, аз искам да благодаря на г-жа Румяна Янчевска, че се 
включи в нашето заседание и беше на разположение за зададени от вас въпроси. Ако 

искате, някакви въпроси към нея да зададете. 
РУМЯНА ЯНЧЕВСКА – управител на „ВиК” ЕООД: Може ли и аз да се включа? 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Да. 
РУМЯНА ЯНЧЕВСКА: Искам лично да благодаря за това единодушие и отговорно 

участие, което виждам от страна на общинските съветници за този проект, който засяга 
наистина целия град, чрез ВиК и цялата област. Много ви благодаря, че въпреки 

негативите, които създава този проект, въпреки вашите забележки, вие ни подкрепяте и 

ще имаме нужда от тази подкрепа поне още няколко пъти, наистина докато свърши 

проекта и да не кажа докато тръгне в определени моменти. Записала съм си това, което 

вие ни зададохте като въпроси. Г-жа Цекова отговори така, както бих отговорила и аз 
относно въпросите за Влахово, защото там сме отговаряли. Наистина от година е 



Протокол № 31/27.01.2022 г.  

  

52 

 

разкопано. Няколко пъти сме давали отговори и коментари. А и хората в същото време 
са си правили пътувания. Не можем да кажем, че те искат нещо, което е невъзможно. 

Наистина процедурно, за да не вкараме ВиК в такива разходи, които не могат да бъдат 
възстановени, които ще натоварят наистина не само бюджета на ВиК и цената на водата, 
се опитваме процедурно което наистина става бавно, да оправим така, че и да успеем да 
възстановим улиците извън това, което е в трасето на самия тръбопровод, независимо 

какъв е, и в същото време да пестим разход. Да бъде доказано като допустим разход. 

Тука наистина малко се бавят процедурите, не само по наша вина. Относно 

информацията и публикуването, тъй като вие самите знаете, от гражданите не всички 

знаят това, което го говорихме, че има три договора строителни, общо 16 договора в този 

проект, но строителните договори, които засягат населението са три. Това е така 
наречения „Червен фидик”, който в момента върви, почти е на приключване. За 
съжаление не е тръгнала втората част, която е един път и половина повече като 

километри, като обем, като средства, като цяло. И от този, тоест тепърва започва, а ние 
още нямаме строително разрешение. Значи това е огромния проблем. Ние вече сме в 
доста голямо закъснение.  И за съжаление би трябвало да почнат от Влахово, за да можем 

да възстановяваме наистина всички улици. Трябваше да бъдат поне с малко застъпване. 
Обещавам да пусна, да публикуваме списъка с улиците, които предстоят тепърва по 

Жълтия фидик. Много масово явление е на една улица да има участък по единия договор 

и водопровод по другия договор. Дори участък от улица по единия договор, следващият 
участък по втория, следващия пак по първия. Разбирате ли? Примерно една Петровица 
цитирам или Станевска махала тука улицата, която е. Така защо и как е направено във 
времето, защо се е получило това, не мога в момента да обясня. Аз се опитвам да го 

изясня, получавам там някакви обяснения, но вече е факт. Няма какво да го коментираме. 
Затова ще публикуваме списъка на предстоящото, за да може и хората да видят, че 
наистина на места няма как да асфалтираме, защото в този изкоп започва, малко до него 

започва друг водопровод да се изгражда. За да започне жълтия фидик, наистина ще 
имаме голяма нужда от вашето съдействие, затова утре сме организирали една среща на 
всички заинтересовани страни, които съгласуват проектите или дават данни, защото в 
един момент докато вие одобрявате такива план-схеми, вече окончателно се реши, че ние 
трябва да правим план-схеми на тръбопроводите в улична регулация. За което имаме 
решение, че безвъзмездно вие ни го предоставяте. Имаме решения още от 2011-та, че 
допускат такива план-схеми, но до този момент по различни причини тези план-схеми…. 

/поради лоша връзка част от изказването не се чува/.. Когато единия проект приключва, 
… и строително разрешение вече трети-четвърти месец… /поради лоша връзка част от 

изказването не се чува/..  

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Моля всички колеги да си изключат микрофоните. 
РУМЯНА ЯНЧЕВСКА: Стартирането на втората част и затова нали просто ще искаме 
съдействие. Да направим максимално възможно това да се случи бързо, за да може да 
започнем да работим. При това положение и възстановяването ще бъде по-лесно. Е, 

градът пак ще се разкопае, но няма как. Хванали сме се на хорото, трябва да го изиграем 

и да го изиграем с достойнство. И с чест да излезем от целия този проект, въпреки 

трудностите, които има. И отново ви благодаря! 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Благодаря, г-жо Янчевска! Колеги, аз предлагам да продължим 

нашата работа. 
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ПО ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Питания, становища и 

други. 

 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Последна точка от нашия дневен ред, това са питания. Питанията 
са отправени от г-н Стефан Бадев. Отговорите на питанията са предоставени на всички 

вас. Г-н Мелемов, нещо да добавите? 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Не. Не виждам какво да добавя. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Г-н Мелемов няма какво да добави. Г-н Бадев, вие имате думата. 
СТЕФАН БАДЕВ: Благодаря! Уважаема г-жо Аръчкова, г-н кмет! Благодаря за 
отговорите, но искам да коментирам всеки един от тях поотделно. Първо за 
предложението ми за фермерски пазари и занаятчийски. Виждам, че Община Смолян има 
желание да се направи такъв пазар, който разбира се ще разкрие разбира се, освен 

икономическия потенциал на жителите на града, така и туристическия. И бих желал да 
помоля г-н Мелемов за една среща да направим следващия месец, защото в питането ми 

е написал, че желае да направим концепция за организацията на фермерския пазар, 

съвместно с г-н Банко Кичуков, който ми отправи това искане в моя приемна и други 

земеделски производители. Да седнем с Община Смолян и да направим организация и 

Дай Боже, напролет да имаме общината фермерски или занаятчийски пазар. Това ми е 
по другото питане. Имам и едно друго допълнително, което в комисиите го споменах. 

Жители на село Белев дол помолиха за една табела да се сложи на селото. Нямат табела 
за начало и край на селото. Мисля, че г-жа Цекова пое ангажимент. Те искаха да се 
самофинансират, но все пак има някакви норми и наредби, на които трябва да отговаря. 
Във връзка с питането ми за бедствията. Виждам една много добра разбивка за аварийно-

възстановителните дейности, които е направила Общината, но тук по-големият проблем 

е щетите, които нанесе дъжда. И пак казвам, наистина не може в момента да се оценят 
без да има проект. Както каза г-жа Цекова. Не може да се направи количествено-

стойностна сметка. Надявам се на следващ етап да получим такава информация за 
стойността, мястото и това къде са нанесени щетите. За снегопочистването сте ми 

написали, че трябва да се обърна към г-н Николай Петров да отговаря на въпроси. Имам 

само един-единствен въпрос. Първо декември месец всички видяхме, че градът се 
блокира реално. Сега каквото и да си говорим, написали сте ми, че фирмата си е 
свършила работата. Това си е вашата гледна точка. Има и други гледни точки, на много 

жители на града. Градът  се блокира за 3-4 дни. И то при снежна покривка, която не беше 
толкова голяма. Сега цитирате една наредба от 2012 година, която определя, че фирмата 
трябва да излезе да чисти при определено натрупване на снега в сантиметри. Можете ли 

да ми кажете при колко сантиметра трябва да се почисти града? И кой определя тези 

сантиметри? Ако са 20 примерно сантиметра или навън има 15, какво значи? Че фирмата 
няма излезе да чисти ли?  

МАРИАНА ЦЕКОВА: Уважаеми г-н Бадев, ако позволите аз да ви отговоря. 
СТЕФАН БАДЕВ: Разбира се. 
МАРИАНА ЦЕКОВА: Първо знаете всички, и пак ще го повторя, и го повтарям вече от 
няколко години. Първо, градът се третира с химия. Главните улици се третират с химия. 
Всички ми задават въпроса какви са тези топчета. Значи химия – такива материали, с 
които се третира градът, част от тях са точно такива. Едни топченца. Носят ми в шепите 
топченца – замърсяваме града. Не замърсяваме града. По принцип в тази наредба, тя е за 
всички улици и пътища и тя е наредбата на Агенция „Пътна инфраструктура”, за 
поддръжка на улици и пътища. Ние се съобразяваме. Но искам да ви кажа, централната 
градска част, булеварда, улица „Родопи”, тоест „Коста Аврамиков”, „Родопи”, тези, 

където минават автобусите и които са собственост на Община Смолян, ние въпреки 

всичко пускаме и непрекъснато почистване. По време на бедствието цялата комисия със 
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заповед на кмета, която е била до отмяна на бедственото положение, сме били 

непрекъснато тук в кабинета на кмета, заедно с него. Няма как. Видели сме какво се 
случва. Не сме оставили града да бедства. Не може крайните квартали, знаете, че градът 
е зониран. Това почистване се прави от много дълги години по този ред. Първо са всички 

улици в първа зона, след това са всички други зони.  Всички други зони, пак повтарям. 

Тази фирма има много техника. Изключително много техника. За съжаление Николай е 
болен от ковид от вчера и затова не е тук. Това е едно момче от Бостина. Николай Петров 
се казва. То отговаря за снегопочистването. Мога да ви кажа, че с него няма ама никакъв 
проблем. Винаги са били отзивчиви и веднага са откликвали. Тази сутрин, защото всяка 
сутрин имаме колеги, които при минусови температури, които наблюдават, както 

републиканската пътна мрежа, така и всички колеги, където живеят, дават сигнали. 

Което е много добре за нас, за да упражняваме контрола къде е опесъчено. Тази сутрин 

мога да ви кажа, че последните, крайните четвърта зона, които са улиците, в 05.10 минути 

са започнати да бъдат опесъчавани те. От 2 часа през нощта са опесъчавани първа зона, 
втора зона, трета, четвърта в 05.10 часа. От всякъде ми се обадиха, че са започнали да 
опесъчават. Не виждам, да, бедственото положение беше неприятно. Застъпиха се двете, 
както и проливните дъждове, така и снеговалежите, не е било бедствено положението. В 

никакъв случай! Значи аз съм малко по-възрастна, не малко, доста по-възрастна от вас. 
Едно време нашите родители с лопати до училището ни чистиха. В момента искам да ви 

кажа, че има наредба на Общината, която тротоарите пред всеки урегулиран поземлен 

имот, собственик на човекът „Х”, е задължение на този човек. Такова нещо в нашата 
община, ами аз от както съм се прибрала от 1999-та година тука постоянно да живея в 
Смолян, ами не съм видяла един да е излезнал да си почисти, както трябва. Какво правят? 

Чистят и хвърлят отново на улицата и се получават бабуните. Неприятният момент е там, 

където се пресичаме с републиканската пътна мрежа. Републиканската пътна мрежа 
тръгва от Каптажа, минава през града, минава през Устово  през всички страни, през 
Влахово и нагоре към Рожен. Това е големият проблем. Значи всички решават. Особено 

след светофара на Горското нагоре, улица „Първи май”, като тръгнат, всички на нас ни 

звънят. Това е републиканска пътна мрежа. Да, с удоволствие бихме чистили нещо, но 

не на тази стойност, на която Агенция „Пътна инфраструктура” е сключила договор със 
снегопочистващите фирми. Те ти дават всяка година възможност, но ние нямаме. Нашите 
договори не са сключени на такава цена. От къде да вземем Общината такива пари, че да 
плащаме на тази фирма да поддържа? Ако поддържаме ние, нямаме нищо напротив. Това 
е най-големият проблем. Най-много автобусите. И сега, онзи ден, когато заваля снега и 

спря, отново от автобусите имаше брожения и отново за републиканската пътна мрежа. 
Това, което е общинското, изобщо не се е задържало, мога да ви кажа. Аз съм била през 
цялото време по пътищата. Не че защитавам фирмата, в никакъв случай. Който работи, 

всеки може да сгреши. Тогава не беше такова състоянието. Значи от 2011 година съм в 
общината, видяла съм какво ли не. Но това не беше бедственото положение. За 
съжаление, тази стойност, която ние сме ви дали и както сме описали в писмото, е за три 

дни. Защото така ни поискаха от Областна администрация. Така беше наредено от 
Правителството, че ние за тези три дни трябва да дадем КСС-тата. А знаете ли, че аз съм 

спряла абсолютно всички машини да работят и те не извършиха дейностите, които бяха 
планирани. Само за превенцията. От всякъде идват сигнали и те продължават. Виждате 
какви са разходите, подробни са. Колко машиносмени! Кметовете на населените места 
са там, все още. Попитайте едно Стойките за какво става въпрос. Вижте Кремене, 
Киселчово, Черешките, Надарци. В момента там е много трудно за минаване, имаме 
мостове, проектираме. Изпроектирали сме доста. Всеки момент ще ни ги предоставят 
проектантите. За това нещо ще платим, да. С ваше съгласие, за което ще ви благодарим 

предварително. Имаме вече доста обекти. Но само една от стените, които трябва да 
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направим в Арда, е над 480 хиляди лева без ДДС. Как да си позволим? Кажете ми как да 
си го позволим? И затова сме ги спрели. Ако бяха продължили машините да разчистят 
пътищата, в Стойките падналата къща си е все още на мястото. Собствениците нехаят и 

нищо не може да  направим. Ако тръгнем тази къща да я работим, това се нарича 
самоуправство.  

СТЕФАН БАДЕВ: Вижте, за бедственото положение абсолютно ви разбирам. Става 
въпрос за снегопочистването. При колко сантиметра.. 
МАРИАНА ЦЕКОВА: И за снегопочистването. Честно ви казвам, аз не съм съгласна с 
това, което твърдите във вашето писмо. 

СТЕФАН БАДЕВ: Пише го в питането. 

МАРИАНА ЦЕКОВА: Ето, аз го казвам. 

СТЕФАН БАДЕВ: В отговора, в отговора го пише. 
МАРИАНА ЦЕКОВА: Знам, цитирали сме наредбите. И всичко, което трябва и както 

трябва да се случи.  

СТЕФАН БАДЕВ: Добре, в тази наредба колко пише? При колко сантиметра трябва да 
се чисти? 

МАРИАНА ЦЕКОВА: Наредбата е от Министерския съвет. За различния клас път или 

улица е различен. Нямам я пред мен. Ако трябва, ще ви я изпратя. На всички ви 

обещавам, следващият път ще ви напиша за кой клас път, за кой клас улица при колко 

сантиметра се чисти. 

СТЕФАН БАДЕВ: Бедственото положение, пак ви казах, е съвсем отделно. 

МАРИАНА ЦЕКОВА: Не е отделно. 

СТЕФАН БАДЕВ: Четири дни вътрешните улици на града бяха блокирани отвсякъде. 
Хората ходеха с таксита, децата не можеха да излезнат на училище. Много брожения 
имаше. Сега, пак ви казвам, сигурно се учат в момента хората, не ги обвинявам, имат 
много техника сигурно. Но много ми е интересно, казват ние имаме определени норми, 

имаме договор, трябва да натрупат толкова сантиметри, и имаме 72 часа да го почистим. 

72 часа са три дни. И ние три дни трябва да си седим вкъщи и да не си изваждаме колите 
примерно. Сега не говоря за главните булеварди. Вие сте ми изпратили един много добър 

план на три етапа как се чисти. 

МАРИАНА ЦЕКОВА: Този план е от години, той не е от днес. Той е проработен. И той 

така работи и така действа. Но за съжаление, искам да ви кажа, че автомобилите, които 

са паркирани по малки улички, създават изключително голямо напрежение. Миналата 
година са съставени много актове. Не само на тази фирма, и на други снегопочистващи 

фирми. Значи има две страни медала. И всеки път е имал. И пак ще ви кажа. Ако хората 
се научат, че всички излишни автомобили, които не ги ползват, ги закарат някъде на 
подходящо място, където да не пречат на улицата, тогава ще е добре. Ето, да ви кажа. 
Сега по време на големия снеговалеж, за който вие питате, „Грудьо Войвода” беше 
невъзможно да се мине през там. Пращали сме малка машина за „Грудьо Войвода”, 

защото от двете страни имаше паркирани автомобили. Знаете, че голям снегорин като 

мине през там, защото се води по-голям клас улица.. 
СТЕФАН БАДЕВ: Не е само „Грудьо Войвода”, и „Чан”... 

МАРИАНА ЦЕКОВА: Поискахме преди известно време, поискахме да направим 

улиците еднопосочни. Не може и така. Значи когато улицата е еднопосочна, едното 

платно ще заемат с паркиране, другото платно ще бъде освободено за движение. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Едната лента. 
МАРИАНА ЦЕКОВА: Да, добре. Едната лента. Благодаря ви, г-н Кръстанов, за 
уточнението. 
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ВИОЛЕТА БОЯДЖИЕВА: Г-жо Цекова, само един въпрос. Даден ли е някакъв срок на 
тези хора, за които споменавате, че са паркирали колите си, не ги ползват от години, 

стоят по тротоарите? 

МАРИАНА ЦЕКОВА: Разбира се. Имаме комисия. Имаме комисия, която комисия ходи 

съвместно с КАТ, с ДАИ и всички останали, разлепяме едни афиши, пращат им се 
констативни протоколи. По закон е тримесечен срока, за да отстрани това нарушение. 
Ние не сме, нито вие, нито ние може да дадем нещо, освен допълнителен подзаконов 
нормативен акт, но след като в законовия пише, че е три месеца, три месеца. След три 

месеца, ако този човек не го е премахнал, имаме фирма. Отново същата комисия, която 

отново е с КАТ, с ДАИ и с всички други институции, които са съгласно закона, с фирма, 
която е лицензирана да вдига автомобилите, имаме вдигнати много автомобили и в 
момента тези автомобили стоят при базата… Имаме договор с „Томов трейд”, той ми е 
написал човека, че няма да ги разкомплектова, докато не направим… Там има над 20 

автомобила такива. А другото, което се случва. В тримесечния срок те хващат 
автомобила от улицата, от „Гео Милев” мога да ви кажа какво се случи, на „Гео Милев”, 

имаше над 15 автомобила, които бяха паркирани. Всички тези автомобили се качиха по 

пътя за Стража. И за тях срокът тръгва следващия път. 
ВИОЛЕТА БОЯДЖИЕВА: Наново. 

МАРИАНА ЦЕКОВА: Наново. Това е най-неприятното. 

СТЕФАН БАДЕВ: Да, зад Четвърто е като автоморга.  
ФИЛИП ТОПОВ: Може ли да се включа за секунда? 

МАРИАНА ЦЕКОВА: Да, благодаря! 
ФИЛИП ТОПОВ: Значи тука си говорим с г-н Бадев и с вас лично. Всичко това, което 

коментирате е интересно, обаче има нормативни изисквания. Когато се направи едно 

писмено предупреждение и в указания срок не се изпълни това разпореждане, се 
санкционират тези лица. Кратък въпрос. 
МАРИАНА ЦЕКОВА: Да. 
ФИЛИП ТОПОВ: Има ли санкционирани такива лица и колко са те? Защото аз гледам 

по улиците едни пособия на моторни превозни средства, които са идеален обект за 
отпадъци и прочие, и прочие. Това е друга тема. Сега по отношение на 
снегопочистването и поддържането на чистотата… 

МАРИАНА ЦЕКОВА: Това са два различни договора. Моля ви се, г-н Топов! 
ФИЛИП ТОПОВ: Може да си говорим до утре сутринта, да ви кажа. Идеята е наистина 
да се предприемат едни ефективни и контролни мерки. Контрол, контрол и пак контрол, 

уважаема г-жо Цекова. И санкции. Не милване, а санкции. Благодаря ви! 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Г-н Кръстанов. 
ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Уважаеми колеги, уважаеми г-жо Аръчкова и инж. Цекова! 
Непрекъснато и зиме, и лете, сутрин рано и вечер късно карам лек автомобил, знаете. 
Мога да кажа по отношение на почистването на града и на централната му част, че тази 

година има подобрение. Бих казал значително подобрение по отношение на 
почистването, редовната обработка с химикали примерно на „Дичо Петров”, на 
„Бузлуджа”, наклоните на тези улици и разбира се, на „Хан Аспарух” по пътя към 

индустриалната зона. Категорично искам да заявя, че Николай Петров е професионалист 
и по някога той лично компетентно се заема с това почистване със съответната 
специализирана техника. Наистина, проблемът с паркираните коли го оставяме настрана. 
Той трябва да се решава по-дълго време и с повече усилия. Искам да обърна обаче 
внимание за следното. Първо, това не е най-доброто, което може да се направи. Може да 
се направи още много. По отношение на републиканската пътна мрежа, която пресича 
нашия град, главно третокласния път, нещата са изключително сериозни с 
обстоятелството, че опесъчаването се осъществява така, че когато е мокро, става кал. 
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Става една тънка коричка лепкава кал, която рязко снижава сцеплението на 
автомобилните гуми с пътя. А когато изсъхне всичко това, става такъв прахоляк, където 

никъде другаде не сме срещали в нашата родина и извън нея. Тия, които сме пътували 

извън България. Така че много ви моля, Общината да си влезе в задълженията и да обърне 
внимание на службите, които извършат дейността по поддръжката на републиканската 
пътна мрежа. Там не се опесъчава според мен и не се обработват настилките със 
съответните стандартизирани материали. Не може да е толкова кално при мокро и не 
може да е толкова прашно когато изсъхне настилката. Това е не само мое, това е 
категоричното мнение на много хора, които професионално се занимават с 
автомобилизъм. Професионално в един или в друг сектор. От гледна точка и на 
обучението на водачи, от гледна точка на експлоатацията на автомобилен транспорт за 
обществен превоз на пътници и товари. Така че много ви моля, това е големият проблем 

в момента за града. Че ще има малки улички с неправилно паркирани автомобили, 

неправилно престояващи автомобили, ще го има. И този въпрос ще се решава постепенно 

с много усилия. Но проблемът с републиканската пътна мрежа, моля ви се, не може да 
стоим безучастни и да наблюдаваме. Това е изключително важен въпрос и аз ще помоля 
общинските съветници, ако трябва да формираме комисия от хора, които имат 
отношение към проблема и биха желали да се включат, да почнем на място да 
контролираме. Да снимаме, да изискваме. Това не може да продължава, категорично. 

МАРИАНА ЦЕКОВА: Вече има голяма жалба. Извинявайте за прекъсването. 

ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ: Благодаря за вниманието! Моля ви, имайте предвид, че 
големият проблем по отношение на зимното поддържане е там. Не че в града го няма. Аз 
съм убеден и друго, че екипът на Николай Петров и другите колеги, те ще продължат да 
продължават работата. И това е по-лесно за контролиране. Защото всеки ден ползваме 
тези улични мрежи, уличната мрежа на града. Има възможност да реагираме. Но 

републиканска пътна мрежа, отново. Благодаря ви за вниманието! 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Колеги, благодаря ви! Г-н Бадев, нещо допълнително, защото 

питанията са ваши? 

СТЕФАН БАДЕВ: Не. Допълнителното беше, че пак не разбрахме колко сантиметра сняг 
трябва, за да излезе фирмата. 
МАРИАНА ЦЕКОВА: Не нося наредбата. 
СТЕФАН БАДЕВ: Ще си четем наредбите. 
ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Аз искам да благодаря на Общинска администрация за пратените 
отговори и че отговориха на въпросите, които отправихте. Поради изчерпване на 
дневния ред закривам днешното заседание. 
ФИЛИП ТОПОВ: Г-жо Аръчкова, извинявайте! Може ли за секунда само? 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Да. 
ФИЛИП ТОПОВ: Извън дневния ред. Дето казваме адвокатите, адхок. Г-н Мелемов, 
едно съвсем кратко питане. Наскоро, преди 3-4 дена г-жа Петя Пампорова, извинявайте, 
не г-жа Петя Пампорова, а Петя Николова, една наша съгражданка публикува в нета за 
един доста нелицеприятен сигнал в Дома за стари хора във Фатово. Че там имало 

заразени хора с ковид, че санитарите обслужват и здравите, и заразените и прочие, и 

прочие. Че директорът е обиждал персонала и прочие, и прочие. Много ви моля, в 
момента едва ли имате възможност да отговорите това нещо… 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Ще проверим случая. 
ФИЛИП ТОПОВ: Наистина, ако този сигнал представлява някакъв интерес, много ви 

моля, изпратете някаква проверка в дома във Фатово. Аз поех ангажимент да внеса 
такова питане. Да видим дали това е сигнал, който почива на някаква истина или 

обективни данни, или пък е някаква вътрешна, как да кажа, чисто персонална полемика. 
Благодаря ви предварително, г-н Мелемов! Моля ви да си направите такава проверка в 
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дома във Фатово. Има ли заразени хора с ковид? Има ли нарушаване на 
противоепидемичните мерки и прочие, и прочие? Без да има възможност в момента да 
отговорите. Проверете го, моля ви се! Пратете там някакви хора. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ: Ще го проверим, непременно. 

ФИЛИП ТОПОВ: Благодаря ви предварително! 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА: Благодаря, г-н Мелемов! Благодаря ви, г-н Топов! Поради 

изчерпване на дневния ред, колеги, закривам днешното заседание. Пожелавам на всички 

да бъдете живи и здрави! Приятна вечер! 

 

 

(Заседанието на Общинския съвет беше закрито в 15.15 часа.) 

 

 

ВЕНЕРА АРЪЧКОВА /П/ 

Председател на Общински съвет – Смолян         

 

 

Изготвил, /П/ 

Анелия Кехайова – мл. експерт             


