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ДО  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  

ГР. СМОЛЯН 

 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 

ОТ  

НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ - КМЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН 

 

ОТНОСНО: Подписване на Споразумение за сътрудничество между кметство Смилян, 

община Смолян и кметство Житница, Община Калояново, Област Пловдив. 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 В Община Смолян бе получена Докладна записка от Кмета на кметство Смилян, 

г-н Чавдар Червенков, в която се посочва проявения интерес от страната на кмета на 

Житница, Община Калояново към село Смилян, Община Смолян, известно с уникалния 

по рода си смилянски фасул. Село Житница от своя страна е известно с производството 

на месни деликатеси „Житница“. Отчитайки общото между двете населени места, а 

именно производството на определена хранителна стока, кмета на кметство Житница 

отправя покана за побратимяване с кметство Смилян с цел бъдещи съвместни проекти 

и инициативи относно рекламирането на своите хранителни продукти, участие в 

събори и други дейности, организирани от двете кметства, както и обмяна на опит в 

сферите на културата и туризма.   

 На основание докладна записка от г-н Чавдар Червенков, кмет на кметство 

Смилян, получена в Община Смолян на 21.05.2019г., с молба за съдействие за 
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подписване на Споразумение за сътрудничество с кметство Житница, считам за 

разумно да се даде разрешение за побратимяване между кметство Смилян, Община 

Смолян и кметство Житница, Община Калояново, Област Пловдив.   

 Във връзка с гореизложеното и на основание чл.21, ал. 1, т.23 и ал. 2 от ЗМСМА 

предлагам  Общински съвет Смолян да приеме следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е: 

1. Общински съвет - Смолян дава съгласие кметство Смилян, Община 

Смолян да сключи Споразумение за сътрудничество с кметство Житница, 

Община Калояново, Област Пловдив.  

2. Одобрява проекта на Споразумение за сътрудничество между кметство 

Смилян, Община Смолян да сключи Споразумение за сътрудничество с 

кметство Житница, Община Калояново, Област Пловдив (Приложение I); 

3. Възлага на Кмета на кметство Смилян, Община Смолян да подпише 

документите по Споразуменията. 

 

 Приложение I: Проект на Споразумение за сътрудничество между кметство 

Смилян, Община Смолян да сключи Споразумение за сътрудничество с кметство 

Житница, Община Калояново, Област Пловдив 

  

НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ    /П / 

Кмет на Община Смолян 
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Приложение I:  
 

ПРОЕКТ НА СПОРАЗУМЕНИЕ 

за сътрудничество и установяване на приятелски отношения между кметство 

Смилян, Община Смолян и кметство Житница, Община Калояново, Област 

Пловдив, Република България 

Цецка Йотова, кмет на кметство кметство Житница, Община Калояново, Област 
Пловдив и Чавдар Червенков, кмет на кметство Смилян, община Смолян въз основа на 
Решение №...........на Общински съвет - Калояново и решение №................на Общински 

съвет - Смолян, в желанието си за междурегионално сътрудничество на основата на 
равнопоставеност и взаимен интерес се споразумяха за следното: 

 

Настоящето споразумение се явява основен документ, който определя 

съдържанието и формите на сътрудничество между кметство Житница, община 
Калояново и кметство Смилян, община Смолян, установено на принципите 
партньорство и взаимно уважение, наричано Споразумението. Сътрудничеството ще се 
основава на разработване и прилагане на специфични проекти, засягащи всички форми 

на обществен и икономически живот. 

Чл.1 Цели и области на сътрудничество. 

1.1.Икономика - в рамките на своята компетентност и разработени 

икономически програми кметство Житница, община Калояново и кметство Смилян, 

община Смолян ще положат усилия да създадат условия за установяване на връзки 

между бизнеса на двете кметства чрез срещи и създаване на съвместни проекти. 

1.2.Култура, образование и младежки дейности – кметство Житница, община 
Калояново и кметство Смилян, община Смолян ще предприемат мерки за установяване 

на съвместни дейности, обмяна на добри практики и свързване на културните и 

образователните институции, и младежките организации. 

1.3.Туризъм - на базата на туристическия си потенциал и създадена 
туристическа инфраструктура двете кметства ще създадат условия за обмяна на опит, 
разработване на съвместен туристически продукт, ефективно използване на 
туристическия ресурс и установяване на връзки между местните туристически 

сдружения. 

1.4.Други области - обмяна опит и сътрудничество в местното самоуправление, 
устойчивото жилищно, териториално и селищно устройство. 

             Чл. 2 Начини за постигане на целите 
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2.1. Обмен на информация и добри практики в сферата на икономиката, 
културно-историческото наследство, образованието и местното самоуправление. 

2.2.Участие в съвместни инициативи, проекти за междурегионално 

сътрудничество, включително и в предприсъединителни програми в трети страни. 

2.3.Участие в национални и международни форуми и изложения в сферата на 

туризма, инвестициите и разнообразни по характер PR кампании и инициативи. 

2.4.Разработване на програми за привличане на инвестиции в областта на 
туризма и селското стопанство. 

           Чл.З. Заключителни разпоредби 

3.1.Настоящето споразумение влиза в сила от датата на подписването му. 

3.2.Страната, която желае да прекрати Споразумението се задължава да уведоми 

другата страна в писмен вид за намерението си. 

3.3.Всякакви промени в Споразумението изискват съгласието на двете страни и 

следва да се оформят в писмен вид, приложени като анекси към него. 

Настоящето споразумение се състои в два еднообразни екземпляра, по един за 
всяка страна. 

 

 

 

ЗА КМЕТСТВО ЖИТНИЦА    ЗА КМЕТСТВО СМИЛЯН 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


