
ДО 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
СМОЛЯН 
 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 
 

от  НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ  
Кмет на Община Смолян 

     
ОТНОСНО: Учредяване безвъзмездно право на ползване върху имот 

частна общинска собственост за поставяне на автоматична метеорологична 
станция /включваща автоматични метеорологични уреди, видеокамера за 
откриване на огнища на пожари, както и слънчев панел за захранване/, 
монтирана върху кула от решетъчен тип по реда на Закона за общинската 
собственост   
 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 
 

Във връзка с предстоящо изтичане на предоставеното безвъзмездно право 
на ползване на Областна администрация-Смолян, върху имот частна общинска 
собственост за изпълнение на дейности по проект „Чрез превенция да съхраним 
природната красота на Родопа планина”, в който водеща организация е 
Областна администрация Смолян, а партньор е Региона на Източна Македония 
и Тракия от Република Гърция е необходимо подновяване на договора. 
Дейностите по този проект са съвместни и ще се реализират на териториите на 
Област Смолян и района на Ксанти.   

В проекта е залегнало тестване на мониторингова система за оценка на 
риска от горски пожари в трансграничните региони; създаване и тестване на 
система за ранно възникнали пожари и други бедствия в региона. Ключова 
дейност на проекта е създаването на система за ранно предупреждение на 
възникнали пожари.  

В предвид на горното е създаден и оборудван  ситуационен център в 
който се приема оперативна информация, обобщаване, анализиране на 
информацията, създаване на ежедневен  информационен бюлетин за 
разположение на евентуален пожар, както и информация за степента на 
пожарна опасност в района при евентуален пожар. По проекта е изградена 
мрежа от 20 автоматични метеорологични станции, /15 на територията на 
Област Смолян и 5 на територията на Ксанти/, монтирани върху кули от 
решетъчен тип и разположени в характерни позиции по терена в района от 
Смолян до Ксанти, по начин обезпечаващ най – добро покритие.  
Във връзка с поетият ангажимент за осигуряване на устойчивост на проекта, 
съгласно регламенти на ЕС, изискванията на програмата за  Европейско 
териториално сътрудничество „Гърция-България 2007-2013“ и сключения 
договор №В1.11.18/14.03.2011г.  за изпълнение на проекта, изтекъл срок на 
предоставеното право на ползване и получено писмо с вх.№ДЛ 007789-
001/18.10.2017 г.  от Областен управител на Област Смолян, е необходимо да 
се  



подновят договорните отношения за  имот с № 003001 по КВС, землище 
на с. Чеплетен, собственост на Община Смолян, с площ 4214 кв. м. с начин на 
трайно ползване – нива за  срок от 5 години.  
 Предвид гореизложеното и на основание  чл. 39, ал. 4 от Закона за 
общинската собственост, чл. 21, ал.1 т. 8 от Закона за местното самоуправление 
и местната администрация  предлагам на Общинския съвет да вземе следните  

 
Р  Е  Ш  Е  Н  И  Я: 

 
 

1.Дава съгласие, да бъдe предоставено на Областна администрация- 
Смолян безвъзмездно право на ползване,  върху имот в който да бъде поставена 
автоматична метеорологична станция /включваща автоматични 
метеорологични уреди, видеокамера за откриване на огнища на пожари, както и 
слънчев панел за захранване/, монтирана върху кула от решетъчен тип, както 
следва: 

- имот  с № 003001 по КВС, землище на с. Чеплетен, собственост на 
Община Смолян, с площ 4214 кв. м. 

2. Възлага на кмета на Община Смолян или упълномощено от него лице 
да извърши всички необходими процедури и да подпише договор за 
предоставяне на имота, за срок от 5 (пет) години.  
 
 

 
ВНОСИТЕЛ:  
                  /Н. МЕЛЕМОВ/ 
 

  

 

 


