
 

 

ДО 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
СМОЛЯН 

 
 

ДОКЛАДНА   ЗАПИСКА 
                                                                 от  

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН 
 
 

ОТНОСНО:   Предложение за отличаване на Явор Говедаров  
                          със „ Значка на Смолян“ по повод неговата 70-годишнина 
                  

 
УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 
 
През 2018 година се навършват седемдесет години от рождението на Явор Говедаров – 

дългогодишен Кмет на село Търън.  
Явор Говедаров е възпитаник на ПГИ „Карл Маркс“ – град Смолян. Притежава богат 

организационен опит в системата на местното самоуправление и местната администрация. 
Печели доверието на своите колеги и на жителите на село Търън с отговорното си отношение 
към решаване проблемите на селото. Доказателство за всеотдайната му работа е постоянното 
му избиране за Кмет на село Търън от 1986 година досега – своеобразно постижение и в 
национален мащаб.  

Като една от най-успешните за Кметство Търън години е 2017-та, през която под 
ръководството на Явор Говедаров са извършени десетки административни услуги. Проведени 
са значими за местното население социални и културни мероприятия. За преодоляване на 
последиците от стихийните бедствия са извършени ремонти на тротоари и площадни 
пространства, на водопроводи и канализацията, на уличното осветление. Изградени са 
подпорни стени, положен е бетон на уличната мрежа. Подменена е дограмата на читалището и е 
открита комбинирана спортна площадка в училищни двор. Реализиран е проект по програма 
ПУДООС. Обновени са пет автобусни спирки.  

Във връзка с гореизложеното, на основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, Раздел IV, чл.3 от Правилника за отличията на 
Община Смолян и по повод неговата 70-годишнина предлагам Общински съвет – Смолян, да 
приеме следните 

 
 

Р Е Ш Е Н И Я: 
 
1. Отличава Явор Говедаров със „Значка на Смолян“. 
2. Възлага на Кмета на Община Смолян или на друго упълномощено от него лице да 

връчи „Значка на Смолян“ на Явор Говедаров при подходящ случай. 
3. Отличаването на Явор Говедаров със „Значка на Смолян“ да бъде вписано в 

Почетната книга на Община Смолян. 
 
 
  
ВНОСИТЕЛ: /П/ 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ  


