
 ДО 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
СМОЛЯН 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 
 

от  Николай Тодоров Мелемов  
Кмет на Община Смолян 

ОТНОСНО: Обявяване на общински имот от частна общинска собственост в публична общинска 
собственост. 
 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

С Акт за частна общинска собственост № 1689/27.02.2013 год.  са актувани: сграда с идентификатор 
67653.917.540.1 със застроена площ 469 (четиристотин шестдесет и девет)  кв. м. на четири етажа, с 
предназначение: здравно заведение; година на построяване 1963 г. и сграда с идентификатор 
67653.917.540.5 със застроена площ  25 (двадесет и пет)  кв. м. на един етажа, с предназначение: друг вид 
сграда за обитаване; година на построяване 1963 г., разположени в поземлен имот с идентификатор  
67653.917.540,  УПИ ІV – Тубдиспансер, кв. 221 по плана на гр. Смолян, при граници: от всички страни 
поземлен имот с идентификатор 67653.917.540. 

Община Смолян е конкретен бенефициент по ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В 
РАСТЕЖ“ 2014-2020, Приоритетна ос 5: „Регионална социална инфраструктура“, Наименование на 
процедурата: BG16RFOP001-5.002, „ПОДКРЕПА ЗА ДЕИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ НА СОЦИАЛНИТЕ 
УСЛУГИ ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ“. 
 В изпълнение на Решение № 881/02.08.2018 год. на Общински съвет – Смолян, на 01.10.2018 год. бе 
подадено за оценка проектно предложение: „Създаване на Дневен център за подкрепа на лица с различна 
форма на дeменция и техните семейства в гр. Смолян“. 

Относно гореизложеното се налага преактуване на сградите на основание чл. 3, ал. 1 и ал. 2, т.3 от 
Закона за общинската собственост, тъй като сградите ще бъдат използвани за трайно задоволяване на 
обществените потребности от местно значение. 

Уважаеми  общински съветници, предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал.2 от 
Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 6, ал. 2 от  Закона за общинската 
собственост и чл. 5, ал. 6 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 
имущество, предлагам на Общинския съвет да вземе следните  

 
Р  Е  Ш  Е  Н  И  Я: 

 
1. Обявява от частна общинска собственост в публична общинска собственост сграда с 

идентификатор 67653.917.540.1 със застроена площ  469 (четиристотин шестдесет и девет)  кв. м. на четири 
етажа, с предназначение: здравно заведение; година на построяване 1963 г., сграда с идентификатор 
67653.917.540.5 със застроена площ  25 (двадесет и пет)  кв. м. на един етажа, с предназначение: друг вид 
сграда за обитаване; година на построяване 1963 г., разположени в поземлен имот с идентификатор  
67653.917.540,  УПИ ІV – Тубдиспансер, кв. 221 по плана на гр. Смолян, при граници: от всички страни 
поземлен имот с идентификатор 67653.917.540, актуван с Акт за частна общинска собственост № 
1689/27.02.2013 год. 

2. Упълномощава Кмета на Община Смолян да издаде необходимия за целта документ /Акт за 
публична общинска собственост/. 

 
 
 
ВНОСИТЕЛ: /П/ 
Николай Мелемов  
Кмет на Община Смолян    


