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Препис! 
 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  –  С М О Л Я Н 
 
 

 

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 677 
 

 

 

 

 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, 

 СЪСТОЯЛО СЕ НА 06.02.2018 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 34 
 

 
 

 

 

ОТНОСНО: Предоставяне на части от имот – частна общинска собственост, 

находящи се в самостоятелен обект с идентификатор 67653.917.623.1.1, в 

сграда с идентификатор 67653.917.623 за безвъзмездно управление на 

Център за подкрепа за личностно развитие – Обединен детски комплекс по 

реда на Закона за общинската собственост. 

 

Общинският съвет след като се запозна с докладната записка на Кмета на 
Община Смолян – НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ на основание чл. 21, ал. 1,   

т. 8  от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 12, ал. 1 

от Закона за общинската собственост във връзка с чл. 49, ал. 1, т. 1 и ал. 7 от Закона 
за предучилищното и училищното образование   

 

Р Е Ш И: 

 

1. Дава съгласие да се предоставят части от имот – частна общинска 

собственост, находящи се в самостоятелен обект с идентификатор 

67653.917.623.1.1, в сграда с идентификатор 67653.917.623 за безвъзмездно 

управление на Център за подкрепа за личностно развитие – Обединен 

детски комплекс Смолян с допълваща дейност кариерно ориентиране и 

консултиране, както следва:    

а) Помещение № 408 с площ 15,51 кв. м, за образователна дейност, 

находящо се в самостоятелен обект с идентификатор 67653.917.623.1.1, в 

сграда с идентификатор 67653.917.623, с предназначение: за здравни и 

социални дейности, разположена в имот, кад. № 67653.917.623 по 

кадастралната 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 г., вписан в 
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Службата по вписванията – Смолян под № 80, том ІІІ, н.д. 502,                            

вх. регистър 791/17.05.2011 г. 

б) Помещение № 409 с площ 15,51 кв. м, за образователна дейност, 

находящо се в самостоятелен обект с идентификатор 67653.917.623.1.1, в 

сграда с идентификатор 67653.917.623, с предназначение: за здравни и 

социални дейности, разположена в имот, кад. № 67653.917.623 по 

кадастрална карта на гр. Смолян, одобрена със заповед № РД-18-

14/10.05.2005 г. 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 г., вписан в Служба 

по вписванията – Смолян под № 80, том ІІІ, н.д. 502, вх. регистър 

791/17.05.2011 г. 

в) Помещение № 410 с площ 14,26 кв.м, за образователна дейност, 

находящо се в самостоятелен обект с идентификатор 67653.917.623.1.1, в 

сграда с идентификатор 67653.917.623, с предназначение: за здравни и 

социални дейности, разположена в имот, кад. № 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 г., вписан в 

Службата по вписванията – Смолян под № 80, том ІІІ, н.д. 502, вх. регистър 

791/17.05.2011 г. 

г) Помещение № 411 с площ 15,30 кв.м, за образователна дейност, 

находящо се в самостоятелен обект с идентификатор 67653.917.623.1.1, в 

сграда с идентификатор 67653.917.623, с предназначение: за здравни и 

социални дейности, разположена в имот, кад. № 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 г., вписан в 

Службата по вписванията – Смолян под №80, том ІІІ, н.д. 502,                                

вх. регистър 791/17.05.2011г. 

д) Помещение № 412 с площ 14,04 кв.м., за образователна дейност, 

находящо се в самостоятелен обект с идентификатор 67653.917.623.1.1, в 

сграда с идентификатор 67653.917.623, с предназначение: за здравни и 

социални дейности, разположена в имот, кад. № 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 г., вписан в Служба 

по вписванията – Смолян под № 80, том ІІІ, н.д. 502, вх. регистър 

791/17.05.2011г. 
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2.Възлага на Кмета на Община Смолян да сключи договор за 

безвъзмездно управление за срок от 5 години на гореописаните помещения, 

като разходите за електроенергия, вода и интернет се поемат от  ЦПЛР-ОДК 

- Смолян. 

3.Дава съгласие вещите на преобразувания Център за кариерно 

ориентиране да се предоставят за нуждите на ЦПЛР-ОДК-Смолян, за 

обезпечаване на изпълнението на дейностите, по кариерно ориентиране в 

училищното образование. 

4.Във връзка със стартиране на дейността  на ЦПЛР-ОДК-Смолян по 

кариерно ориентиране и консултиране е необходимо да се допусне 

предварително изпълнение на решението на основание чл. 60, ал. 1 от 

Администартивно-процесуалния кодекс. 

 

29-24-24 
 

ГЛ. ЕКСПЕРТ: ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  

 / В. Бояджиева /  /Димитър Кръстанов/ 
Вярно с оригинала, 


