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

4700, гр. Смолян, бул. “България” № 12, 0301/67 669 
факс: 0301/62 426, e -mail: obs_smolyan@abv.bg 

 

 
 

 

ДО ДО  

Г-Н/Г-ЖА………………….. Г-Н/Г-ЖА…………………. 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК   
 

ДО ДО 

КМЕТ НА КМЕТСТВО МЕДИЕН ЦЕНТЪР  

………………………………. СМОЛЯН  

  
 

 

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация свиквам заседание на Общинския съвет на 28 февруари 2019 г. от 

13.00 часа в Сесийна зала на Община Смолян, с предложение за следния        

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:  

 

1.  Избор на  управител на "Ученическо и столово хранене" ЕООД,   с ЕИК:120506497, 

адрес на управление: гр. Смолян, ул. „Дичо Петров“ №1 и сключване на договор за 

управление на дружеството. 

                         ДОКЛАДВА: инж. Данчо Киряков – Председател на ОбС - Смолян 

 

2. Избор на  управител на „СМОЛЯН-АВТОТРАНСПОРТ“ ЕООД,  с ЕИК: 120059295,  

и адрес на управление: гр. Смолян, бул. „България“ № 85, и сключване на договор за 

управление на дружеството. 

                        ДОКЛАДВА: инж. Данчо Киряков – Председател на ОбС – Смолян 

 

3. Приемане на Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно                        

развитие на децата и учениците в Община Смолян през 2019-та година 

                                     ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

4. Разрешение за изработване на Подробен устройствен план – специализирана план - 

схема за обект : „Изграждане на оптична свързаност на територията на град Смолян с 

подземна оптична  MAN мрежа на „А1 - България“ ЕАД“. 

                                     ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

5. Одобряване на Подробен устройствен план – парцеларен план и устройствена – план 

схема за обект : „Оптична кабелна свързаност – отклонение от съществуващата 

електронна съобщителна мрежа „Мобилтел“ ЕАД до БС SML0036 Петровица по две 

независими трасета”. 

                                     ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
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6. Промяна предназначението на част от  урегулиран поземлен имот /УПИ/ III – 

Озеленяване предвиден в устройствения план за озеленена площ в кв.234 по плана на 

гр. Смолян, кв. Смолян / южно от улица „Петър Берон“/. 

                                     ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

                                           

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

застрояване за част от поземлен имот с идентификатор 67653.91.437 в местност 

„Поляната”, землище на гр. Смолян. 

                                     ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

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

застрояване на поземлен имот с идентификатор 67653.183.53 в местност „Усойката”, 

землище на гр. Смолян. 

                                     ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

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

застрояване на поземлен имот с идентификатор 43219.2.1045 в местност „Горно 

Кременово”, землище на с. Левочево. 

                                     ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

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 пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд на Община 

Смолян, находящи се в землището на с. Арда, за общо и индивидуално ползване на 

основание чл. 37и, ал. 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. 

                                     ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

12. Определяне пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд на Община 

Смолян, находящи се в землището на с. Белeв дол, за общо и индивидуално ползване 

на основание чл. 37и, ал. 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските 

земи. 

                                               ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

13. Определяне пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд на Община 

Смолян, находящи се в землището на с. Бориково, за общо и индивидуално ползване 

на основание чл. 37и, ал. 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските 

земи. 

                                               ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

14. Определяне пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд на Община 

Смолян, находящи се в землището на с. Бостина, за общо и индивидуално ползване на 

основание чл. 37и, ал. 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. 

                                    ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
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15. Определяне пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд на Община 

Смолян, находящи се в землището на с. Буката, за общо и индивидуално ползване на 

основание чл. 37и, ал. 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. 

                                                ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

16. Определяне пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд на Община 

Смолян, находящи се в землището на с. Букаците, за общо и индивидуално ползване 

на основание чл. 37и, ал. 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските 

земи. 

                                               ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

17. Определяне пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд на Община 

Смолян, находящи се в землището на с. Виево, за общо и индивидуално ползване на 

основание чл. 37и, ал. 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи 

                                               ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

18. Определяне пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд на Община 

Смолян, находящи се в землището на с. Вълчан, за общо и индивидуално ползване на 

основание чл. 37и, ал. 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. 

                                    ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

19. Определяне пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд на Община 

Смолян, находящи се в землището на с. Гела, за общо и индивидуално ползване на 

основание чл. 37и, ал. 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. 

                                                ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

20. Определяне пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд на Община 

Смолян, находящи се в землището на с. Горна Арда, за общо и индивидуално ползване 

на основание чл. 37и, ал. 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските 

земи. 

                                                ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

21. Определяне пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд на Община 

Смолян, находящи се в землището на с. Горово, за общо и индивидуално ползване на 

основание чл. 37и, ал. 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. 

                                                ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

22. Определяне пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд на Община 

Смолян, находящи се в землището на с. Градът, за общо и индивидуално ползване на 

основание чл. 37и, ал. 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. 

                                                ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

23. Определяне пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд на Община 

Смолян, находящи се в землището на с. Катраница, за общо и индивидуално ползване 

на основание чл. 37и, ал. 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските 

земи. 

                                                ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
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24. Определяне пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд на Община 

Смолян, находящи се в землището на с. Киселчово, за общо и индивидуално ползване 

на основание чл. 37и, ал. 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските 

земи. 

                                              ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

25. Определяне пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд на Община 

Смолян, находящи се в землището на с. Кошница, за общо и индивидуално ползване 

на основание чл. 37и, ал. 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските 

земи. 

                                              ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

26. Определяне пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд на Община 

Смолян, находящи се в землището на с. Кремене, за общо и индивидуално ползване на 

основание чл. 37и, ал. 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. 

                                              ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

27. Определяне пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд на Община 

Смолян, находящи се в землището на с. Кутела, за общо и индивидуално ползване на 

основание чл. 37и, ал. 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. 

                                              ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

28. Определяне пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд на Община 

Смолян, находящи се в землището на с. Левочево, за общо и индивидуално ползване на 

основание чл. 37и, ал. 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. 

                                               ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

29. Определяне пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд на Община 

Смолян, находящи се в землището на с. Лъка, за общо и индивидуално ползване на 

основание чл. 37и, ал. 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. 

                                               ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

30. Определяне пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд на Община 

Смолян, находящи се в землището на с. Могилица, за общо и индивидуално ползване 

на основание чл. 37и, ал. 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските 

земи. 

                                                ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

31. Определяне пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд на Община 

Смолян, находящи се в землището на с. Момчиловци, за общо и индивидуално 

ползване на основание чл. 37и, ал. 3 от Закона за собствеността и ползването на 

земеделските земи. 

                                              ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
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32. Определяне пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд на Община 

Смолян, находящи се в землището на с. Мугла, за общо и индивидуално ползване на 

основание чл. 37и, ал. 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. 

                                               ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

33. Определяне пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд на Община 

Смолян, находящи се в землището на с. Орешец, за общо и индивидуално ползване на 

основание чл. 37и, ал. 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. 

                                              ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

34.Определяне пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд на Община 

Смолян, находящи се в землището на с. Петково, за общо и индивидуално ползване на 

основание чл. 37и, ал. 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. 

                                                ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

35.Определяне пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд на Община 

Смолян, находящи се в землището на с. Подвис, за общо и индивидуално ползване на 

основание чл. 37и, ал. 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. 

                                                ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

36. Определяне пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд на Община 

Смолян, находящи се в землището на с. Полковник Серафимово, за общо и 

индивидуално ползване на основание чл. 37и, ал. 3 от Закона за собствеността и 

ползването на земеделските земи. 

                                                ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

37. Определяне пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд на Община 

Смолян, находящи се в землището на с. Река, за общо и индивидуално ползване на 

основание чл. 37и, ал. 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. 

                                              ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

38. Определяне пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд на Община 

Смолян, находящи се в землището на с. Селище, за общо и индивидуално ползване на 

основание чл. 37и, ал. 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. 

                                             ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

39. Определяне пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд на Община 

Смолян, находящи се в землището на с. Сивино, за общо и индивидуално ползване на 

основание чл. 37и, ал. 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. 

                                                ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

40. Определяне пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд на Община 

Смолян, находящи се в землището на с. Славейно, за общо и индивидуално ползване 

на основание чл. 37и, ал. 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските 

земи. 

                                                ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 



 

6 

 

41. Определяне пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд на Община 

Смолян, находящи се в землището на с. Смилян, за общо и индивидуално ползване на 

основание чл. 37и, ал. 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

42. Определяне пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд на Община 

Смолян, находящи се в землището на гр. Смолян, за общо и индивидуално ползване на 

основание чл. 37и, ал. 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

43. Определяне пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд на Община 

Смолян, находящи се в землището на с. Соколовци, за общо и индивидуално ползване 

на основание чл. 37и, ал. 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските 

земи. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

44.  Определяне пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд на Община 

Смолян, находящи се в землището на с. Солища, за общо и индивидуално ползване на 

основание чл. 37и, ал. 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

45. Определяне пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд на Община 

Смолян, находящи се в землището на с. Стойките, за общо и индивидуално ползване 

на основание чл. 37и, ал. 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските 

земи. 

                                               ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

46. Определяне пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд на Община 

Смолян, находящи се в землището на с. Стража, за общо и индивидуално ползване на 

основание чл. 37и, ал. 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. 

                                                ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

47. Определяне пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд на Община 

Смолян, находящи се в землището на с. Тикале, за общо и индивидуално ползване на 

основание чл. 37и, ал. 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. 

                                                ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

48. Определяне пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд на Община 

Смолян, находящи се в землището на с. Требище, за общо и индивидуално ползване на 

основание чл. 37и, ал. 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. 

                                                ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

49. Определяне пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд на Община 

Смолян, находящи се в землището на с. Турян, за общо и индивидуално ползване на 

основание чл. 37и, ал. 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. 

                                                ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 
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50. Определяне пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд на Община 

Смолян, находящи се в землището на с. Търън, за общо и индивидуално ползване на 

основание чл. 37и, ал. 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. 

                                               ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

51. Определяне пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд на Община 

Смолян, находящи се в землището на с. Чеплетен, за общо и индивидуално ползване на 

основание чл. 37и, ал. 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. 

                                                ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

52. Определяне пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд на Община 

Смолян, находящи се в землището на с. Чокманово, за общо и индивидуално ползване 

на основание чл. 37и, ал. 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските 

земи. 

                                                ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

 

53. Определяне пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд на Община 

Смолян, находящи се в землището на с. Ш.Лъка, за общо и индивидуално ползване на 

основание чл. 37и, ал. 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. 

                                                ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян 

 

54.Годишен план за ползване на дървесина, добив и ползване на дървесина от горски 

територии, собственост на Община Смолян съгласно Наредбата за условията и реда за 

възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска 

собственост, и за ползването на дървесина и не дървесни горски продукти /Наредбата 

за възлагане в горски територии/. 

                                               ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – Кмет на Община Смолян    

 

 

 

 

 

ИНЖ. ДАНЧО КИРЯКОВ 

Председател  на  Общинския съвет 
 

 


