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ОТНОСНО: Отдаване под наем на части от имоти общинска собственост с 
предназначение лекарски и стоматологични кабинети  по селата на територията на 
Община Смолян по реда на Закона за общинската собственост  
 
 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 
 

 Във връзка с изтеклия срок по наемните договори на лекарите и стоматолозите 
обслужващи селските райони на територията на Община Смолян и съгласно Закона за 
общинската собственост е необходимо всички помещения находящи се в Здравните 
служби по селата да бъдат отдадени под наем за срок до 10 години след решение на 
Общински съвет. 
 Поради отдалечеността, трудната достъпност, разпръснатостта и малкия брой 
обслужвани лица в малките населени места, интереса от страна на лекарите и 
стоматолозите е много слаб и осигуряване на медицинското обслужване на 
населението е силно затруднено.  
 С цел стимулиране интереса към медицинските практики в малките населени 
места и доставяне на адекватна медицинска грижа, Ви предлагаме списък на 
специализираните помещения общинска собственост, находящи се в селските здравни 
служби, подходящи  за отдаване под наем, на лекари и стоматолози, както следва:      

 
1. Части от имот публична общинска собственост, представляващи 
помещения на І-ви и ІІ-ри етаж, находящи се в масивна сграда Здравна служба 
с.Славеино със застроена площ 200 кв.м.,  УПИ-ІХ за здравен дом, кв.11, имот 
пл.№ 278 по плана на с. Славейно с Акт за общинска собственост  № 
232/14.02.2000 г. при граници улица и парцели за жилищно строителство, както 
следва : 
1.1. Помещение за стоматологични услуги находящо се на І-ви етаж с  обща 
площ 43 кв.м. в това число чакалня и санитарен възел .  
1.2.  Помещения и общи части към тях за здравни услуги находящи се на ІІ-ри 
етаж с  обща площ 56  кв.м.   
 

2. Части от имот публична общинска собственост, представляващи 
помещения за здравни услуги, разположени в масивна сграда с идентификатор   
00597.501.232.1 със застроена площ 195 (сто деветдесет и пет ) кв.м.,  на два 
етажа с предназначение здравно заведение, построена в УПИ ІІ /две/ - здравен 
дом , в кв. 28 /двадесет и осем/ по плана на  с.Арда, община Смолян, актуван с 
Акт за публична общинска собственост № 1140/10.06.2014 г., вписан в службата 
по вписвания с вх.№1132, акт100, том ІV, дело 243 от 16.06.2014 г.,вх.№ 
1145/2014 г.   
Както следва: 



2.1. Помещение за стоматологични услуги находящо се на І-ви етаж с  обща 
площ 43 кв.м. в  това число и  общи части включващи  чакалня и санитарен възел   
2.2. Помещения за здравни услуги находящи се на І-ви етаж с  обща площ 88  
кв.м. в това число и  общи части включващи  чакалня, санитарен възел, 
манипулационна .  
3. Части от имот публична общинска собственост, представляващи 
помещения за здравни услуги находящи се в масивна сграда с идентификатор 
№67547.501.326.1 със застроена площ 205 (двеста и пет ) кв.м. на два етажа, с 
предназначение здравно заведение, построено в УПИ VІІІ-326 в кв. 38, по плана 
на с. Смилян, община Смолян, разположени в поземлен имот с идентификатор 
67547.501.326 с площ 911 (деветстотин и единадесет ) кв.м., актувано с Акт за  
публична общинска собственост № 1141/10.06.2014 г., вписан в службата по 
вписвания вх. №1134, акт № 102,том, ІV, дело, 245от 16.06.2014 г.  както следва : 
3.1.Помещение за стоматологични услуги находящо се на І-ви етаж с обща площ 
23, 04 кв.м. в това число  и  общи части, включващи  чакалня и санитарен възел.  
3.2. Помещение за здравни услуги находящо се на І-ви етаж с  обща площ 97,50  
кв.м. в това число и  общи части включващи  чакалня, санитарен възел, 
манипулационна. 
3.3. Помещение за стоматологични услуги находящо се на ІІ-ри етаж с  обща 
площ 41  кв.м. в това число и  общи части включващи  чакалня и санитарен 
възел.  

4. Част от имот публична общинска собственост, представляващ  помещение 
за здравни услуги с площ 31 кв.м., находящо се в Здравна служба с. 
Сивино, УПИ ІХ-Здравна служба в кв. 24, имот пл. № 195 със застроена 
площ 104 кв.м., актувана с Акт за общинска собственост № 230/10.02.2000 
г.,  

5. Част от имот публична общинска собственост, представляващ  помещениe 
за здравни услуги  с обща площ- 15 кв.м., находящо се на ІІІ-ти етаж  в 
административна сграда с . Кутела,  имот пл.№ 259, УПИ ІV-Кметство, 
със застроена площ 200 кв.м., актувана с акт за общинска собственост  
№302/20.07.2000 г. 

6. Части от имот публична общинска собственост, представляваща  
помещение за стоматологични услуги с обща площ 20 кв.м.                                                                                                                          
и ½ ид. ч. от коридор, ½ ид. ч. от санитарен възел, находящо се в Детска 
градина с . Кутела,  имот пл.№ 210, УПИ VІІ-Детска градина, кв.41 по 
плана на с. Кутела, община Смолян със застроена площ 415 кв.м., 
актувана с Акт за публична общинска собственост  №199/11.10.1999 г. 

7. Части от имот публична общинска собственост, представляваща  
помещение за здравни услуги с обща площ 32 кв.м. находящо на ІІ-ри 
етаж в сграда Детска градина с.Виево,  разположена в УПИ V-Детска 
градина, кв.30, имот пл.№ 251 по плана на с. Виево, община Смолян със 
застроена площ 330 кв.м., актуван с Акт за публична общинска 
собственост  №185/04.08.1999 г. 

8. Части от имот публична общинска собственост помещения находящи се в 
Здравна служба с. Търън, УПИ-ХVІ-Здравен дом в кв.12 по плана на         
с. Търън, актуван с Акт за общинска собственост № 330/09.08.2000 г. , 
както следва : 

8.1. Помещение за стоматологични услуги с  обща площ 48,60  кв.м. с включени 
общи части, в това число санитарен възел и чакалня. 
8.2. Помещение за здравни услуги с  обща площ 95  кв.м.  с включени общи 
части  в това число санитарен възел и чакалня. 
8.3. Помещение за Аптека, находящо се на I-ви етаж с площ 24 кв.м.  и общи 
части с площ 10 кв.м.  



9. Части от имот общинска собственост, представляващи  помещения за 
здравни услуги , находящи се в имот с площ 682 (шестстотин осемдесет и 
два) кв.м. с идентификатор 49014.501.417 с начин на трайно ползване: за 
текстилна промишленост ведно с МС с идентификатор 49014.501.417.1 на 
два етажа със застроена площ 315 кв.м., МС с 49014.501.417.2 на един 
етаж със застроена площ 57 кв.м., построена в кв.39,УПИ ІІ-417, по плана 
на с.Момчиловци, община Смолян, актувани с Акт за общинска 
собственост №1611/04.08.2011 г. вписан в службата по вписвания под 
№200,том ІV,н.д.831, вх.р.1333/09.08.2011 г. както следва: 

9.1 Помещения за здравни услуги находящи се на І-ви етаж с обща площ 144,01 
кв.м. в това число и  общи части чакалня, санитарен възел, манипулационна и др.. 

10. Части от имот публична общинска собственост, представляваща 
помещения за здравни услуги находящи се в Здравна служба с. Могилица, 
УПИ ІІ-Поликлиника, кв.38, имат пл.№ 142, по плана на с.Могилица, 
община Смолян, актувани с Акт за публична общинска собственост № 
64/21.01.1998 г. с обща площ – 157 кв.м., както следва: 

10.1 . Помещение за стоматологични услуги находящо се в партерен етаж с  обща 
площ 41  кв.м. и  общи части, включващи  чакалня и санитарен възел .  

10.2. Помещение за здравни услуги находящо  на І-ви етаж с  обща площ 157  кв.м. 
в това число и общи части. 

11. Части от имот публична общинска собственост, представляващ 
помещение за здравни услуги с обща площ – 56,30 кв.м. в това число  ½ 
ид. ч. от коридор, ½ ид. ч. от санитарен възел, находящи се на ІІ-ри етаж в 
Двуетажна масивна сграда със застроена площ 452 кв.м. в околовръстен 
полигон с.Букаците, община Смолян, актувани с акт за частна общинска  
собственост № 841/11.02.2005 г., вписан в службата по вписвания с № 
124, том ІІ, н.д. 352, № 458/16.02.2005 г. стр. 19. 

12.  Части от имот публична общинска собственост, представляваща лекарски 
кабинет, манипулационна и чакалня с обща площ  40 кв.м.,   находящи се 
на ІІІ-ти етаж  в комбинирана административна сграда: Кметство, ФЗП, 
ЦДГ със застроена площ 90 кв.м. находящи се в околовръстен полигон на 
с. Горна Арда, с акт за общинска собственост №229/10.02.2000 г. 

 
                                                                                                                                                                                                                                             
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 Приложение №2 от Наредба за определянето и администрирането на 
местните такси и цени на услуги в община Смолян, Раздел V. 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.1, ал.2 и ал.7 от Закона за 
общинската собственост, чл.102 ал.6 от Закона за лечебните заведения,  чл. 21 ал.1 т. 8 
от Закона за местното самоуправление и местната администрация,  предлагам на 
Общинския съвет да приеме следните решения: 

 
РЕШЕНИЯ: 

 
 

І. Дава съгласие за отдаване под наем, чрез публичен търг  на  следните 
специализирани помещения общинска собственост с предназначение лекарски и 
стоматологични кабинети , както следва: 

 
 



1. Части от имот публична общинска собственост, представляващи 
помещения на І-ви и ІІ-ри етаж, находящи се в масивна сграда Здравна служба 
с.Славеино със застроена площ 200 кв.м.,  УПИ-ІХ за здравен дом, кв.11, имот пл.№ 
278 по плана на с. Славейно с Акт за общинска собственост  № 232/14.02.2000 г. при 
граници улица и парцели за жилищно строителство, както следва : 

1.1. Помещение за стоматологични услуги находящо се на І-ви етаж с  обща площ 
43 кв.м. в това число чакалня и санитарен възел .  

1.2.  Помещения и общи части към тях за здравни услуги находящи се на ІІ-ри 
етаж с  обща площ 56  кв.м.   

 
2. Части от имот публична общинска собственост, представляващи 

помещения за здравни услуги, разположени в масивна сграда с идентификатор   
00597.501.232.1 със застроена площ 195 (сто деветдесет и пет ) кв.м.,  на два етажа с 
предназначение здравно заведение, построена в УПИ ІІ /две/ - здравен дом , в кв. 28 
/двадесет и осем/ по плана на  с.Арда, община Смолян, актуван с Акт за публична 
общинска собственост № 1140/10.06.2014 г., вписан в службата по вписвания с 
вх.№1132, акт100, том ІV, дело 243 от 16.06.2014 г.,вх.№ 1145/2014 г.   

Както следва: 
2.1. Помещение за стоматологични услуги находящо се на І-ви етаж с  обща площ 

43 кв.м. в  това число и  общи части включващи  чакалня и санитарен възел   
2.2. Помещения за здравни услуги находящи се на І-ви етаж с  обща площ 88  кв.м. 

в това число и  общи части включващи  чакалня, санитарен възел, манипулационна .  
3. Части от имот публична общинска собственост, представляващи 

помещения за здравни услуги находящи се в масивна сграда с идентификатор 
№67547.501.326.1 със застроена площ 205 (двеста и пет ) кв.м. на два етажа, с 
предназначение здравно заведение, построено в УПИ VІІІ-326 в кв. 38, по плана на с. 
Смилян, община Смолян, разположени в поземлен имот с идентификатор 67547.501.326 
с площ 911 (деветстотин и единадесет ) кв.м., актувано с Акт за  публична общинска 
собственост № 1141/10.06.2014 г., вписан в службата по вписвания вх. №1134, акт № 
102,том, ІV, дело, 245от 16.06.2014 г.  както следва : 

3.1.Помещение за стоматологични услуги находящо се на І-ви етаж с обща площ 
23, 04 кв.м. в това число  и  общи части, включващи  чакалня и санитарен възел.  

3.2. Помещение за здравни услуги находящо се на І-ви етаж с  обща площ 97,50  
кв.м. в това число и  общи части включващи  чакалня, санитарен възел, 
манипулационна. 

3.3. Помещение за стоматологични услуги находящо се на ІІ-ри етаж с  обща площ 
41  кв.м. в това число и  общи части включващи  чакалня и санитарен възел.  

4. Част от имот публична общинска собственост, представляващ  помещение 
за здравни услуги с площ 31 кв.м., находящо се в Здравна служба с. Сивино, УПИ ІХ-
Здравна служба в кв. 24, имот пл. № 195 със застроена площ 104 кв.м., актувана с Акт 
за общинска собственост № 230/10.02.2000 г.,  

5. Част от имот публична общинска собственост, представляващ  помещениe 
за здравни услуги  с обща площ- 15 кв.м., находящо се на ІІІ-ти етаж  в 
административна сграда с . Кутела,  имот пл.№ 259, УПИ ІV-Кметство, със застроена 
площ 200 кв.м., актувана с акт за общинска собственост  №302/20.07.2000 г. 

6. Части от имот публична общинска собственост, представляваща  и ½ ид. ч. 
от коридор, ½ ид. ч. от санитарен възел, находящо се в Детска градина с . Кутела,  имот 
пл.№ 210, УПИ VІІ-Детска градина, кв.41 по плана на с. Кутела, община Смолян със 
застроена площ 415 кв.м., актувана с Акт за публична общинска собственост  
№199/11.10.1999 г. 

 
 
 



 
 
7. Части от имот публична общинска собственост, представляваща  

помещение за здравни услуги с обща площ 32 кв.м. находящо на ІІ-ри етаж в сграда 
Детска градина с.Виево,  разположена в УПИ V-Детска градина, кв.30, имот пл.№ 251 
по плана на с. Виево, община Смолян със застроена площ 330 кв.м., актуван с Акт за 
публична общинска собственост  №185/04.08.1999 г. 

8. Части от имот публична общинска собственост помещения находящи се в 
Здравна служба с. Търън, УПИ-ХVІ-Здравен дом в кв.12 по плана на         с. Търън, 
актуван с Акт за общинска собственост № 330/09.08.2000 г. , както следва : 

8.1. Помещение за стоматологични услуги с  обща площ 48,60  кв.м. с включени 
общи части, в това число санитарен възел и чакалня. 

8.2. Помещение за здравни услуги с  обща площ 95  кв.м.  с включени общи части  
в това число санитарен възел и чакалня. 

8.3. Помещение за Аптека, находящо се на I-ви етаж с площ 24 кв.м.  и общи части 
с площ 10 кв.м.  

9. Части от имот общинска собственост, представляващи  помещения за 
здравни услуги , находящи се в имот с площ 682 (шестстотин осемдесет и два) кв.м. с 
идентификатор 49014.501.417 с начин на трайно ползване: за текстилна промишленост 
ведно с МС с идентификатор 49014.501.417.1 на два етажа със застроена площ 315 
кв.м., МС с 49014.501.417.2 на един етаж със застроена площ 57 кв.м., построена в 
кв.39,УПИ ІІ-417, по плана на с.Момчиловци, община Смолян, актувани с Акт за 
общинска собственост №1611/04.08.2011 г. вписан в службата по вписвания под 
№200,том ІV,н.д.831, вх.р.1333/09.08.2011 г. както следва: 

9.1 Помещения за здравни услуги находящи се на І-ви етаж с обща площ 144,01 
кв.м. в това число и  общи части чакалня, санитарен възел, манипулационна и др.. 

10. Части от имот публична общинска собственост, представляваща 
помещения за здравни услуги находящи се в Здравна служба с. Могилица, УПИ ІІ-
Поликлиника, кв.38, имат пл.№ 142, по плана на с.Могилица, община Смолян, актувани 
с Акт за публична общинска собственост № 64/21.01.1998 г. с обща площ – 157 кв.м., 
както следва: 

10.1 . Помещение за стоматологични услуги находящо се в партерен етаж с  обща 
площ 41  кв.м. и  общи части, включващи  чакалня и санитарен възел .  

10.2. Помещение за здравни услуги находящо  на І-ви етаж с  обща площ 157  кв.м. 
в това число и общи части. 

11. Части от имот публична общинска собственост, представляващ помещение 
за здравни услуги с обща площ – 56,30 кв.м. в това число  ½ ид. ч. от коридор, ½ ид. ч. 
от санитарен възел, находящи се на ІІ-ри етаж в Двуетажна масивна сграда със 
застроена площ 452 кв.м. в околовръстен полигон с.Букаците, община Смолян, 
актувани с акт за частна общинска  собственост № 841/11.02.2005 г., вписан в службата 
по вписвания с № 124, том ІІ, н.д. 352, № 458/16.02.2005 г. стр. 19. 

12.  Части от имот публична общинска собственост, представляваща лекарски 
кабинет, манипулационна и чакалня с обща площ  40 кв.м.,   находящи се на ІІІ-ти етаж  
в комбинирана административна сграда: Кметство, ФЗП, ЦДГ със застроена площ 90 
кв.м. находящи се в околовръстен полигон на с. Горна Арда, с акт за общинска 
собственост №229/10.02.2000 г. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 ІІ. Упълномощава Кмета на Община Смолян да проведе публични 
търгове с тайно наддаване и да сключи договори за наем, за срок от 10 години 
по цени, съгласно  Приложение №2 от Наредба за определянето и 
администрирането на местните такси и цени на услуги в община Смолян, Раздел 
V. Тарифа за определяне на месечния наем за един квадратен метър при 
отдаване под наем на общински имоти и Закона за лечебните заведения. 

 
 

 
 
 
ВНОСИТЕЛ:����  
                  / Н.Мелемов/  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


