
 
 

                  
                 О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  –  С  М О Л Я Н 
 
 
 
 
 
 
ДО 
Г-Н/Г-ЖА ……………………… 
  
  
  

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация на 19.09.2012 г. от 14.30 часа свиквам заседание на Общинския съвет в 
заседателната зала на Община Смолян с предложение за следния 

             
 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 
 

 
1. Удостояване на Милка Микова Манева със “Златен плакет на Община Смолян”. 

       ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян 
 

2. Приемане на отчет за изпълнението на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове 
към 30.06.2012 година на Община Смолян. 

       ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян 
 

3. Изменение и допълнение на Решение №  742/23.08.2011 г. на Общински съвет – Смолян 
относно определяне на второстепенните разпоредители с  бюджетни кредити в община 
Смолян 

      ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян 
 

4. Промяна в структурата на община Смолян Структура. 
       ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян 

 
5. Изменение на чл. 18 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, 

неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. 
        ДОКЛАДВАТ: К. Каранлъков, М. Сивкова, Б. Младенов и Д. Кисьов – общински съветници  
 

6. Завършване на дейността по ликвидацията и заличаване на „Областен диспансер за 
пневмо – фтизиатрични заболявания със стационар – Смолян” ЕООД в ликвидация. 

        ДОКЛАДВА: Ф. Топов – председател на ОбС 
 

7. Оптимизация на мрежата за предучилищно възпитание. 
       ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян 

 
8. Одобряване на зони за въздействие на Интегриран план за градско възстановяване и 

развитие на гр.Смолян, финансиран по Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано 
градско развитие”, Операция 1.4: „Подобряване на физическата среда и превенция на 
риска”, Схема за безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.4-07/2010: „Подкрепа 
за интегрирани планове за градско възстановяване и развитие”. 

                ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян 



 
9. Одобряване на  Подробни устройствени планове – парцеларни планове: Подобект: 

„Довеждащ канализационен колектор”, Подобект: „Водопровод за питейни и 
противопожарни нужди”, Подобект: „Мостово съоръжение” и Подобект: „Частично 
изместване на ВЛ 20кV „Ливадица” и ”Иглика” от площадката на имот 6.1130 – 
Пречистване на отпадните води с ПСОВ 2 за к.к.Пампорово. 

                ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян 
 

10. Съгласуване изменението на подробен устройствен план – план за регулация и 
застрояване за ПИ 6.143, 6.199, 6.219, 6.326 в землището на с. Стойките в кв. 1 в курортно 
– туристическо ядро „Малина”, курортен комплекс Пампорово, Община Смолян. 

                ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян 
 

11. Осигуряване на задължителен и допълнителен собствен принос по одобрен за 
финансиране проект „Развитие на туристически регион „Средни Родопи” и маркетинг на 
неговите дестинации”, по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 
BG161PO001-3.2-02/2011 „Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт и 
маркетинг на дестинациите”, Приоритетна ос 3 „Устойчиво развитие на туризма”, 
операция 3.2. „Развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на 
дестинациите” от ОП „Регионално развитие”.  

      ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян 
 

12. Предоставяне на безлихвен заем на Регионален исторически музей „Стою Шишков” – 
Смолян, за изпълнение на дейностите разписани в Анекс 3 към бюджета на проект 
„Тракийско и Византийско културно наследство в Родопите и Северното Егейско 
крайбрежие” с акроним „ТHRABYZHE”, финансиран по програма „Европейско 
териториално сътрудничество Гърция – България 2007 – 2013 г. с договор № B1.12.03 от 
14.04.2011 г. 

      ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян 
 

13. Изменение на Решение № 528 от 12.11.2010 г. на Общински съвет - Смолян, изменено с 
Решение № 170 от 19.07.2012 г. относно обезпечаване на авансово плащане в размер на 
35% по договор за безвъзмездна помощ BG161PO001/1.4-05/2009/017 по проект 
„Благоустрояване на уличната мрежа, квартална среда и подобряване на условията за 
обществен отдих в град Смолян”, финансиран по Оперативна програма „Регионално 
развитие 2007 – 2013”. 

      ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян 
 

14. Кандидатстване на Община Смолян по Оперативна програма „Развитие на сектор 
рибарство”, Приоритетна ос 3, Мярка 3.4. „Разкриване на нови пазари и промоционални 
кампании”. 

                ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян 
 

15. Приемане на Наредба за управление на общинските горски територии в Община Смолян. 
       ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян 

 
16. Решение за инвентаризиране на сухата и паднала маса в общински горски територии. 

       ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян 
 

17. Допълнение на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска 
собственост за 2012 година, приета с Решение № 57/02.03.2012 година на Общински 
съвет Смолян. 

                ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян 
 



18. Учредяване безвъзмездно право на прокарване на отклонения от общи мрежи и 
съоръжения на техническата инфраструктура за изграждане на външен водопровод за 
сграда за оперативни нужди на ОД на МВР Смолян, преминаваща през имот частна 
общинска собственост, по реда на чл. 37, ал. 6, т. 1 от Закона за общинската собственост  
и чл. 193, ал. 4 от Закона за устройство на територията. 

                ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян 
 

19. Учредяване безвъзмездно право на ползване на имот частна общинска собственост за 
поставяне на автоматична метеорологична станция, монтирана върху кула от решетъчен 
тип по реда на Закона за общинската собственост  и  Закона за устройство на 
територията.  

                ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян 
 

20. Изменение и допълнение на Решение № 131/26.06.2012 г. на Общински съвет – Смолян 
относно отдаване под наем на помещения - общинска собственост, находящи се в 
самостоятелен обект с идентификатор 67653.917.623.1.1 по кадастрална карта на гр. 
Смолян, на Министерството на образованието, младежта и науката за образователна 
дейност по реда на Закона за общинската собственост. 

       ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян 
 

21. Предоставяне на части от имот – публично общинска собственост за безвъзмездно 
ползване на Сдружение с обществено полезна дейност по реда на Закона за общинската 
собственост. 

       ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян 
 

22. Отдаване под наем на части от имот – публична общинска собственост, находящи се в 
Гимназия с преподаване на чужди езици „Иван Вазов” гр. Смолян по реда на Закона за 
общинската собственост. 

       ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян 
 

23. Отдаване под наем чрез публично оповестени търгове с тайно наддаване на имоти частна 
общинска собственост – самостоятелни обекти с идентификатори № 67653.917.780.1.7, № 
67653.917.780.1.8 и № 67653.917.780.1.9, намиращи се в сграда с идентификатор № 
67653.917.780.1, разположена в поземлен имот с идентификатор № 67653.917.780, кв. 231 
по ПУП на гр. Смолян. 

       ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян 
 

24. Осъществяване на пътна връзка към имот УПИ І – 29, кв. 36, местност „Балабанско”, 
землище на с. Соколовци, Община Смолян, през имот с  № по КВС 005172, 
представляващ полски път – публична общинска собственост по реда на чл. 17а, ал. 1, т. 
1 от Закона за опазване на земеделските земи. 

                ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян 
 

25. Купуване от поземлен имот с идентификатор 67653.921.324, собственост на Христо 
Атанасов Горанов и Златка Димитрова Горанова от гр. Смолян. 

                ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян 
 

26. Безвъзмездно придобиване на правото на собственост върху всички движими и 
недвижими материални активи, които са преминали в собственост от Родопският 
драматичен театър „Николай Хайтов" - гр. Смолян, в собственост на Драматичен театър 
„Н. О. Масалитинов" - гр. Пловдив, обратно в полза на Община Смолян. 

       ДОКЛАДВА: Н. Мелемов – кмет на община Смолян 
 
 



 
 
ФИЛИП ТОПОВ 
Председател  на  Общинския съвет     


