
 

ДО 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

СМОЛЯН 

 
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 

 

от  НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ 

Кмет на Община Смолян 

 

       

ОТНОСНО: Отдаване под наем на части от имот публична общинска собственост с 

предназначение за лекарски кабинет  в с.Широка лъка по реда на Закона за общинската 

собственост. 
 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

 В кметство с. Широка лъка е постъпило заявление с проявен интерес от местен 

лекар за разкриване на нова практика  обслужваща населението в с.Широка лъка и 

околните села на територията на Община Смолян. Съгласно Закона за общинската 

собственост, пректиките намиращи се в Здравните служби по селата е удачно да бъдат 

отдадени под наем за максималния установен срок до 10 години, след решение на 

Общински съвет. 

 Поради разпръснатостта и малкия брой обслужвани лица в малките населени  

места и потребността от постоянна лекарска грижа е необходимо да се отдаде под 

наем специализирано помещение за здравни услуги с обща площ 34,18 кв.м.,  в това 

число за лекарски кабинет с площ 19,38 кв.м. и чакалня с площ 14,80 кв.м., 

разположени на ІII-ти етаж в сградата   с идентификатор 83274.501.856.1, със 

застроена площ 131 кв.м., попадаща в п.и. с идентификатор 83274.501.856  по 

кадастрална карта на с. Широка лъка,  с Акт за публична общинска собственост с № 

1221/20.02.2019 г. вписан в службата по вписвания с № 396, том I, Акт №190, н.д.81 

/2019,партида № 45259,45261.    

Отдаването под наем ще се осъществи съгласно решението на Общинския съвет, 

след провеждане на публичен търг с тайно наддаване по реда на Наредба, за реда за 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество по цени определени 

съгласно Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на 

услуги в община Смолян, Раздел XII т.3.2 Тарифа за определяне на месечния наем за 

един квадратен метър при отдаване под наем на общински имоти.  

Предвид гореизложеното и на основание чл.14  ал.7 от Закона за общинската 

собственост, чл.102 ал.6 от Закона за лечебните заведения,  чл. 21 ал.1 т. 8, чл.27 ал.5 

от Закона за местното самоуправление и местната администрация,  предлагам на 

Общинския съвет да приеме следните  

 

 

 



 

РЕШЕНИЯ: 

І. Дава съгласие Кмета на Община Смолян да отдаде под наем чрез публичен търг с 

тайно наддаване специализирано помещение общинска собственост с предназначение 

лекарски кабинет по цени определени в Наредба за определянето и администрирането 

на местните такси и цени на услуги в община Смолян, Раздел XII- Тарифа за 

определяне на месечния наем за един квадратен метър при отдаване под наем на 

общински имоти, както следва: 

  1. Помещение за здравни услуги с обща площ 34,18 кв.м.,  в това число за 

лекарски кабинет с площ 19,38 кв.м. и чакалня с площ 14,80 кв.м., разположени на ІII-

ти етаж в сградата   с идентификатор 83274.501.856.1, със застроена площ 131 кв.м., 

попадаща в п.и. с идентификатор 83274.501.856  по кадастрална карта на с. Широка 

лъка,  с Акт за публична общинска собственост с № 1221/20.02.2019 г. вписан в 

службата по вписвания с № 396, том I, Акт №190, н.д.81 /2019,партида № 45259,45261  

(Втора зона, за селища с население до  500 жители - намаление с 40 % , т.3.2. Здравни 

услуги -2,20  за кв.м., без ДДС и 3.11. Обслужващи площи-1,40 за кв.м.  без ДДС). 

 

 ІI. Упълномощава Кмета на Община Смолян да проведе публичен търг с 

тайно наддаване и да сключи договор за наем, за срок до 10 години, по цени съгласно  

Приложение №2 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и 

цени на услуги в община Смолян, Раздел XII от Тарифа за определяне на месечния 

наем за един квадратен метър при отдаване под наем на общински имоти и Закона за 

лечебните заведения. 

  
 

 
 

 

ВНОСИТЕЛ:  / П / 

                  /Н. МЕЛЕМОВ/ 
 

 

 

 

 

 

 

 


