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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 свиквам заседание на Общинския съвет на               

18 февруари 2016 г. от 15.00 часа в Сесийна зала на Община Смолян, с 

предложение за следния        

     
 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:  

 
1. Приемане на Наредба № 1 за осигуряване на обществения ред на 

територията на община Смолян, наричана за краткост „Наредба № 1 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на община Смолян 

 

2. Приемане на изменение и допълнение на Наредба за предоставяне на 

финансови средства от бюджета на Община Смолян за финансиране на 

младежки инициативи и проекти на младежки организации. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на община Смолян 

 

3. Подписване на споразумение за общинско сътрудничество между 

Община Смолян и Народно Читалище „Светлина 1925“, с. Момчиловци 

във връзка с кандидатстване по отворена 2-ра покана на програма 

Европейско териториално сътрудничество „Гърция-България“ 2014-2020, 

Приоритетна ос 2: Устойчив и адаптиран към климатичните изменения 

трансграничен регион,  Инвестиционен приоритет 6с - Консервация, 

опазване, популяризиране и развитие на природното и културното 

наследство, с проект насочен към дейности за реновиране на музейната 

сграда и експозицията на музейната сбирка с картинна галерия в с. 

Момчиловци и парково пространство пред сградата. 
ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на община Смолян 

 

4. Предложение за сформирането на Оперативна група за наблюдение и 

оценка на изпълнението на Общински план за развитие на Oбщина 

Смолян за периода 2014-2020 година и Интегриран план за градско 

възстановяване и развитие на гр. Смолян за периода 2014 – 2020г.  

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на община Смолян 
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5. Утвърждаване състава на местната комисия по чл. 8, ал. 2 от Закона за 

уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно – спестовни 

влогове. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на община Смолян 

 

6. Приемане на Отчет на Общински план за младежта за 2015 година и 

Общински план за младежта за 2016 година. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на община Смолян 

 

7. Дарение на ОД на МВР – Смолян на резервни части, автомобилни гуми, 

акумулатори, гориво, смазочни материали, както и извършване ремонт 

на щатните служебни МПС към ОД на МВР – Смолян, в доверен сервиз 

на община Смолян. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на община Смолян 

 

8. Промяна предназначението на урегулиран поземлен имот VІ – 

Озеленяване предвиден в устройствения план за озеленена площ в кв.61 

по плана на гр. Смолян, кв. Горно Смолян. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на община Смолян 

 

9. Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за 

регулация и застрояване на поземлен имот с №002956 в местност 

„Вадата”, землището на с. Левочево. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на община Смолян 

 

10. Разрешение за изработване на Подробен устройствен план – План за 

регулация и застрояване за място на монтаж на ЖР стълб за част от 

поземлен имот 10.267 за проекти поземлени имоти 10.745 и 10.746 в 

землището на село Стойките, община Смолян. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на община Смолян 

 

11. Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за 

регулация и застрояване на поземлени имоти с №003006, 003015 и част 

от поземлен имот с №003016 в местност „Разсадьов чучур”, землището на 

с. Соколовци. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на община Смолян 

 

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

„Кабелна линия 20 Kv,между стълб №7 и стълб №8 на 20 Kv „Ливадица”, 

село Стойките, община Смолян”. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на община Смолян 

 

13. Процедура по прекратяване на съсобственост по реда на чл. 36, ал.1, т. 1 

от ЗОС 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на община Смолян 
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14. Отдаване под наем на имот – публична общинска собственост по реда на 

Закона за общинската собственост. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на община Смолян 

 

15. Отдаване под наем на помещение – частна общинска собственост по реда 

на Закона за общинската собственост чрез публичен търг с тайно 

наддаване. 

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. Арда, за общо и 

индивидуално ползване на основание чл. 37и, ал. 3 от Закона за 

собствеността и ползването на земеделските земи, във връзка с § 18 от 

Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и 

допълнение на  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. Белeв дол, за общо и 

индивидуално ползване на основание чл. 37и, ал. 3 от Закона за 

собствеността и ползването на земеделските земи, във връзка с § 18 от 

Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и 

допълнение на  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. Бориково, за общо и 

индивидуално ползване на основание чл. 37и, ал. 3 от Закона за 

собствеността и ползването на земеделските земи, във връзка с § 18 от 

Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и 

допълнение на  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. Бостина, за общо и 

индивидуално ползване на основание чл. 37и, ал. 3 от Закона за 

собствеността и ползването на земеделските земи, във връзка с § 18 от 

Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и 

допълнение на  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. Буката, за общо и 

индивидуално ползване на основание чл. 37и, ал. 3 от Закона за 

собствеността и ползването на земеделските земи, във връзка с § 18 от 

Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и 

допълнение на  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. Букаците, за общо и 

индивидуално ползване на основание чл. 37и, ал. 3 от Закона за 

собствеността и ползването на земеделските земи, във връзка с § 18 от 

Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и 

допълнение на  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. Виево, за общо и 

индивидуално ползване на основание чл. 37и, ал. 3 от Закона за 

собствеността и ползването на земеделските земи, във връзка с § 18 от 

Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и 

допълнение на  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. Вълчан, за общо и 

индивидуално ползване на основание чл. 37и, ал. 3 от Закона за 

собствеността и ползването на земеделските земи, във връзка с § 18 от 

Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и 

допълнение на  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. Гела, за общо и 

индивидуално ползване на основание чл. 37и, ал. 3 от Закона за 

собствеността и ползването на земеделските земи, във връзка с § 18 от 

Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и 

допълнение на  Закона за собствеността и ползването на земеделските 

земи. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на община Смолян 
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25. 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, във връзка с § 18 от 

Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и 

допълнение на  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. Горово, за общо и 

индивидуално ползване на основание чл. 37и, ал. 3 от Закона за 

собствеността и ползването на земеделските земи, във връзка с § 18 от 

Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и 

допълнение на  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. Градът, за общо и 

индивидуално ползване на основание чл. 37и, ал. 3 от Закона за 

собствеността и ползването на земеделските земи, във връзка с § 18 от 

Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и 

допълнение на  Закона за собствеността и ползването на земеделските 

земи. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на община Смолян 

 

28. 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, във връзка с § 18 от 

Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и 

допълнение на  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. Киселичево, за общо 

и индивидуално ползване на основание чл. 37и, ал. 3 от Закона за 

собствеността и ползването на земеделските земи, във връзка с § 18 от 

Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и 

допълнение на  Закона за собствеността и ползването на земеделските 

земи. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на община Смолян 
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30. 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, във връзка с § 18 от 

Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и 

допълнение на  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. Кремене, за общо и 

индивидуално ползване на основание чл. 37и, ал. 3 от Закона за 

собствеността и ползването на земеделските земи, във връзка с § 18 от 

Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и 

допълнение на  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 с. Кутела, за общо и 

индивидуално ползване на основание чл. 37и, ал. 3 от Закона за 

собствеността и ползването на земеделските земи, във връзка с § 18 от 

Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и 

допълнение на  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. Левочево, за общо и 

индивидуално ползване на основание чл. 37и, ал. 3 от Закона за 

собствеността и ползването на земеделските земи, във връзка с § 18 от 

Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и 

допълнение на  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. Лъка, за общо и 

индивидуално ползване на основание чл. 37и, ал. 3 от Закона за 

собствеността и ползването на земеделските земи, във връзка с § 18 от 

Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и 

допълнение на  Закона за собствеността и ползването на земеделските 

земи. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на община Смолян 
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35. 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, във връзка с § 18 от 

Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и 

допълнение на  Закона за собствеността и ползването на земеделските 

земи. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на община Смолян 

 

36. 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, във връзка с § 18 от 

Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и 

допълнение на  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. Мугла, за общо и 

индивидуално ползване на основание чл. 37и, ал. 3 от Закона за 

собствеността и ползването на земеделските земи, във връзка с § 18 от 

Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и 

допълнение на  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. Орешец, за общо и 

индивидуално ползване на основание чл. 37и, ал. 3 от Закона за 

собствеността и ползването на земеделските земи, във връзка с § 18 от 

Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и 

допълнение на  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. Полковник 

Серафимово, за общо и индивидуално ползване на основание чл. 37и, ал. 

3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, във 

връзка с § 18 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за 

изменение и допълнение на  Закона за собствеността и ползването на 

земеделските земи. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на община Смолян 
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40. 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, във връзка с § 18 от 

Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и 

допълнение на  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. Подвис, за общо и 

индивидуално ползване на основание чл. 37и, ал. 3 от Закона за 

собствеността и ползването на земеделските земи, във връзка с § 18 от 

Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и 

допълнение на  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. Река, за общо и 

индивидуално ползване на основание чл. 37и, ал. 3 от Закона за 

собствеността и ползването на земеделските земи, във връзка с § 18 от 

Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и 

допълнение на  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. Селище, за общо и 

индивидуално ползване на основание чл. 37и, ал. 3 от Закона за 

собствеността и ползването на земеделските земи, във връзка с § 18 от 

Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и 

допълнение на  Закона за собствеността и ползването на земеделските 

земи. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на община Смолян 

 

44. 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, във връзка с § 18 от 

Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и 

допълнение на  Закона за собствеността и ползването на земеделските 

земи. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на община Смолян 
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45. 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, във връзка с § 18 от 

Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и 

допълнение на  Закона за собствеността и ползването на земеделските 

земи. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на община Смолян 

 

46. 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, във връзка с § 18 от 

Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и 

допълнение на  Закона за собствеността и ползването на земеделските 

земи. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на община Смолян 

 

47. 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, във връзка с § 18 от 

Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и 

допълнение на  Закона за собствеността и ползването на земеделските 

земи. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на община Смолян 

 

48. 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, във връзка с § 18 от 

Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и 

допълнение на  Закона за собствеността и ползването на земеделските 

земи. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на община Смолян 

 

49. 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, във връзка с § 18 от 

Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и 

допълнение на  Закона за собствеността и ползването на земеделските 

земи. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на община Смолян 
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50. 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, във връзка с § 18 от 

Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и 

допълнение на  Закона за собствеността и ползването на земеделските 

земи. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на община Смолян 

 

51. 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, във връзка с § 18 от 

Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и 

допълнение на  Закона за собствеността и ползването на земеделските 

земи. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на община Смолян 

 

52. 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, във връзка с § 18 от 

Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и 

допълнение на  Закона за собствеността и ползването на земеделските 

земи. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на община Смолян 

 

53. 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, във връзка с § 18 от 

Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и 

допълнение на  Закона за собствеността и ползването на земеделските 

земи 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на община Смолян 

 

54. 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, във връзка с § 18 от 

Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и 

допълнение на  Закона за собствеността и ползването на земеделските 

земи. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на община Смолян 
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55. 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, във връзка с § 18 от 

Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и 

допълнение на  Закона за собствеността и ползването на земеделските 

земи. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на община Смолян 

 

56. 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, във връзка с § 18 от 

Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и 

допълнение на  Закона за собствеността и ползването на земеделските 

земи. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на община Смолян 

 

57. 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, във връзка с § 18 от 

Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и 

допълнение на  Закона за собствеността и ползването на земеделските 

земи. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на община Смолян 

 

58. 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, във връзка с § 18 от 

Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и 

допълнение на  Закона за собствеността и ползването на земеделските 

земи. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на община Смолян 

 

59. Изменение на Решения №391/06.06.2013 г, №392/06.06.2013 г. и 

№439/25.07.2013 г. за отдаване под наем на имоти общинска собственост. 

ДОКЛАДВА: Николай Мелемов – кмет на община Смолян 

 

 

60. Определяне на представител на Общински съвет – Смолян в Областния 

съвет за развитие. 

ДОКЛАДВА: Сл. Каменова – председател на Общински съвет 
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61. Отчет – анализ на дейността на Районна служба „Пожарна безопасност и 

защита на населението“ – Смолян. 

ДОКЛАДВА: Сл. Каменова – председател на Общински съвет 

 

62. Информация за дейността на Районна служба „Пожарна безопасност и 

защита на населението“ – к.к. Пампорово през 2015 година и 

противопожарното състояние на общинските обекти на територията на 

обслужвания район.  

ДОКЛАДВА: Сл. Каменова – председател на Общински съвет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СЛАВКА КАМЕНОВА 

Председател  на  Общинския съвет   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


