
ДО 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
СМОЛЯН 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 
 

от  НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ  
Кмет на Община Смолян 

     
ОТНОСНО: Предоставяне за безвъзмездно управление на помещение  

частна общинска собственост, находящо се в сградата на Стоматологична 
поликлиника гр. Смолян, за кабинет по дентално здраве и профилактика на деца 
и ученици до 18-годишна възраст по реда на Закона за общинската собственост  
 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 
 

В Община Смолян е постъпило заявление с вх.№ ДЛ006458-001/10.07.2018 
г. от директора на Регионална здравна инспекция-Смолян за продължаване на 
договора за дентална профилактика на децата и учениците до 18-годишна 
възраст. Във връзка с направените изследвания на оралната хигиена и 
установяване на незадоволителното ниво се определя необходимостта от 
повишаване на познанията на родителите и децата чрез образователни и 
мотивационни мероприятия. В кабинета зъболекари и специалисти на РЗИ 
Смолян ще продължават да обучават децата от детските градини в придобиване 
на навици за поддържане на добра устна хигиена.  

Във връзка с продължаване на добрата практика е необходимо да се 
предостави за безвъзмездно управление помещение № 114 с площ 14,72 кв.м. 
находящо се на І-ви етаж на сграда разположена в поземлен имот с 
идентификатор №67653.917.623 по кадастрална карта на гр. Смолян, одобрена 
със заповед №РД-18-14/10.05.2005г. на Изпълнителния директор на АГКК, с 
начин на трайно ползване: ниско застрояване, от който е отреден УПИ ІІІ – 
Окръжна стоматологична поликлиника, кв. 231 по плана на гр. Смолян, актуван с 
Акт за частна общинска собственост № 1588/14.04.2011 год., вписан в Служба по 
вписванията – Смолян под №80, том ІІІ, н.д. 502, вх. регистър 791/17.05.2011г.  
 Предвид гореизложеното и на основание чл. 12 ал. 3 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: 
 

І. Дава съгласие Кмета на Община Смолян да предостави за 
безвъзмездно управление на Регионална здравна инспекция Смолян, 



помещение частна общинска собственост за кабинет за промоция на дентално  
здраве в ранна детска възраст, както следва:  
 

1. Помещение № 114 с площ 14,72 кв.м. находящо се на І-ви етаж на 
сграда разположена в  поземлен имот с идентификатор №67653.917.623 по 
кадастрална карта на гр. Смолян, одобрена със заповед №РД-18-
14/10.05.2005г. на Изпълнителния директор на АГКК, с начин на трайно 
ползване: ниско застрояване, от който е отреден УПИ ІІІ – Окръжна 
стоматологична поликлиника, кв. 231 по плана на гр. Смолян, актуван с Акт за 
частна общинска собственост № 1588/14.04.2011 год., вписан в Служба по 
вписванията – Смолян под №80, том ІІІ, н.д. 502, вх. регистър 791/17.05.2011г. 
 

ІІ. Всички разходи, свързани с ползването на имота се заплащат от 
ползвателя както следва: 
1. Eл. енергия, вода, асансьор, телефони, данък (съгл.чл.11 ал.3 от ЗМДТ) и 
такса битови отпадъци. 
 IІІ. Упълномощава кмета на Община Смолян да издаде заповед и да 
сключи договор за предоставяне на безвъзмездно управление за срок от 5 (пет) 
години . 
 

     

 

 
 
ВНОСИТЕЛ: /П/ 
       Н.МЕЛЕМОВ 


