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ОТНОСНО: Вземане решение за упълномощаване на кмета на Община Смолян за изпращане 

писмено предложение до Президента на Република България за именуване на безименен връх 

в Родопите на името на полковник Владимир Серафимов. 

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

Постъпило е предложение от кмета на Община Брезово г-н Христо Енков за именуване 

на безименен връх над Смолян на името на полковник Владимир Серафимов. 

С Община Брезово - кметство Свежен – родното място на полк.Вл.Серафимов Община 

Смолян имат дългогодишно партньорство, поради известния факт, че празникът на град 

Смолян е свързан с името на полк. Владимир Серафимов, а и имаме в центъра на града и негов 

паметник. 

Село Свежен, Община Брезово е родното място на героя – освободител на Средните 

Родопи, участник в Балканската и Първата световна войни, човекът без който България днес 

нямаше да е същата – легендарния полковник Владимир Серафимов. Жителите на с.Свежен и 

община Брезово са горди и се вълнуват от това, че там е роден и отраснал талантливия 

пълководец и родолюбец полк.Владимир Серафимов, който на 21 октомври 1912 г. командващ 

21-ви Средногорски полк извоюва свободата на Родопа планина. Неговите заветни думи: „Аз 

не ще отстъпя на противника селата, в които вчера бях посрещнат като освободител“ го 

определят като един силен и волеви пълководец. 

В знак на нашата признателност към полк. Владимир Серафимов предлагам на 

вниманието на общинските съветници докладната записка за вземане на решение, с което да 

бъда упълномощен да внеса писмено предложение до Президента на Република България за 

именуване на безименен връх в Родопите на името на Полк.Владимир Серафимов. 

Местоположението на върха е в Община Смолян, землище на с.Мугла, между връх Голям 

Перелик и връх Снежник, с координати: 41,618659N и 24,54873E. 

 

Въз основа на гореизложеното на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 и чл. 27, ал. 3 от 

Закона за местното самоуправление и местната администрация. Предлагам Общинския съвет 

да вземе следното: 

 

 

 



Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е: 
 

 

            I.  Възлага на кмета на община Смолян Николай Мелемов да внесе предложение 

за именуване на безименен връх в Родопите с координати: 41,618659N и 24,54873E в Община 

Смолян, землище на с. Мугла, между връх Голям Перелик и връх Снежник на името на полк. 

Владимир Серафимов до Президента на Република България, във връзка с правомощията му 

съгласно чл. 98, т. 13 от Конституцията на Република България, както и да извърши 

необходимите действия по изпълнение на взетото решение; 

 

  

 

 

ВНОСИТЕЛ:  

Николай  Мелемов 

Кмет на община Смолян 
 
 

 


