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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          

Г-Н/Г-ЖА ……………………………          

 

 

 

 

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

администрация свиквам заседание на Общинския съвет на 27 февруари 2018 г. от 

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

 

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:  

 

 

1. 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 

 

2. 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 

 

3. 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 

 

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

Община Смолян, находящи се в землището на с. Бостина, за общо и 
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индивидуално ползване на основание чл. 37и, ал. 3 от Закона за собствеността 

и ползването на земеделските земи. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на община Смолян 

 

5. 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 

 

6. 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 

 

7. 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 

 

8. 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 

 

9. 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 

 

10. 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 

 

11. 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 
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12. 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 

 

13. 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 

 

14. 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 

 

15. 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 

 

16. 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 

 

17. 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 

 

18. 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 

19. 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 
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20. 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 

 

21. 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 

 

22. 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 

 

23. 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 

 

24. 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 

 

25. 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 

 

26. 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 

27. 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 
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28. 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 

 

29. 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 

 

30. 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 

 

31. 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 

 

32. 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 

 

33. 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 

 

34. 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 

35. 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 
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36. 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 

 

37. 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 

 

38. 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 

 

39. 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 

 

40. 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 

 

41. 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 

 

42. 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 

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

Община Смолян, находящи се в землището на с. Широка 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 
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44. Приемане годишен план за ползването на дървесина от горски територии, 

собственост на Община Смолян през 2018 г. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на община Смолян 

 

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

- схема за обект: „Газификация на гр. Смолян”, Подобект: 

“Газоразпределителни мрежи и отклонения към абонати в квартал Райково, 

улица „Наталия“, гр. Смолян“. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на община Смолян 

 

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

план схема за обект: „Външно електрозахранване на „Мемориален храм 

(Параклис) в памет на Христо Христов“ в УПИ I  - 1703 в кв. 34 м. 

„Караманджа“ гр. Смолян”. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на община Смолян 

 

47. Одобряване на Подробен устройствен план – парцеларен план за обект: 

„Външен водопровод за захранване на „Ваканционно селище“ в УПИ I – 18  в 

кв.85 в местност „Караманджа“, община Смолян“. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на община Смолян 

 

48. Одобряване на Подробен устройствен план – парцеларен план - устройствена 

план - схема за обект: „Разширение на система (съоръжение) за изкуствено 

заснежаване на пистите в Курортен комплекс Пампорово”. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на община Смолян 

 

49. Одобряване на Подробен устройствен план – парцеларен план за обект: 

„Външен водопровод към къща за гости в УПИ III – 490  в кв.11 по плана на     

с. Кутела”. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на община Смолян 

 

50. Промяна предназначението на част от урегулиран поземлен имот /УПИ/ I – 

Озеленяване и гаражи предвиден в устройствения план за озеленена площ в 

кв.2 по плана на гр. Смолян, кв. Смолян – централна част. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на община Смолян 

 

51. Промяна предназначението на урегулиран поземлен имот /УПИ/ XI – 220  за 

озеленяване предвиден в устройствения план за озеленена площ в кв.16 по 

плана на гр. Смолян, кв. Смолян – централна част. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на община Смолян 

 

52. Упълномощаване на представител на Община Смолян за участие в извънредно 

общо събрание на акционерите на „ПЕРЕЛИК ИНФРАСТРУКТУРНА 

КОМПАНИЯ“ АД свикано за 26.03.2018 г., и гласуване по дневния ред. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на община Смолян 

 



8 

 

53. Средносрочна бюджетна прогноза на Община Смолян, за периода 2019 – 

2021г., на постъпленията от местни приходи и на разходите за местна дейност 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на община Смолян 

 

 

 

 

 

 

ИНЖ. ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ 

Председател  на  Общинския съвет   

 

 

ВБ 

 


