
ДО 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ГР. СМОЛЯН   

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 

ОТ 

НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН 

ОТНОСНО: Учредяване на безвъзмездно право на ползване на вещи частна 
общинска собственост без търг или конкурс на МБАЛ „Д-р Братан Шукеров“ на 
медицинска апаратура, доставена за Регионален онкологичен център, гр. Смолян, 
по договор HiPERB/05/D/SUP/BG_01, финансиран по линия на Гръцки план за 
Икономическо възстановяване и развитите на Балканите.  

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

Гръцкият план за Икономическо възстановяване на Балканите - HiPERB 
(Hellenic Plan for the Economic Reconstruction of the Balkans) стартира като петгодишна 
програма за сътрудничество (2002-2006). Впоследствие поради забавянето на 
практическото изпълнение на програмата, тя бива удължена до 2011.  
Общият бюджет на програмата възлиза на 550 милиона евро, които са предназначени за 
мащабни инфраструктурни проекти и подкрепа за частни инициативи с цел укрепване 
на политическата, икономическата и социалната стабилност в Югоизточна Европа.  

През м. Юли 2005г. Община Смолян кандидатства за финансиране пред 
Министерство на финансите, като управляващ орган на средствата по програмата, с 
проект „Изграждане на регионален център за онкологични заболявания с хоспис”.   
Проектът на Община Смолян бе одобрен за финансиране през 2006г.  

През 2009 г. Община Смолян получи  част от договореното медицинско 
оборудване, на стойност 439 150 Евро. Доставеното оборудване се състои от следните 
апарати: Колпоскоп, Лабораторен микроскоп, Цветен ехограф, Електрокоагулатор, 
Спирометър, Негативоскоп, ЕКГ апарат, Ректоскоп, Видеофиброгастроскоп, 
Фиброколоноскоп, Флоуцитометър, Центрофуга, Термостат, Микротом за парафинови 
блокове, Цитоскоп, Уретротом Текно, Гинекологичен стол, Електротерапевтична вана. 
Оборудването е осчетоводено и заведено в активите на Община Смолян. Застрахова се 
ежегодно и се съхранява на склад в сградата на Общината, в помещение, съобразено с 
изискванията за съхранение на такъв тип апаратура.  

Поради изтичане на споразумението и недостиг на средствата не е проведена 
процедура за изпълнение на СМР. 

Във връзка с гореизложеното, Община Смолян отправи запитване за 
предоставяне на доставеното оборудване на МБАЛ „Братан Шукеров“. След множество 
консултации и кореспонденция между Министерство на регионалното развитие и 
благоустройството /МРРБ/, Министерство на здравеопазването /МЗ/, Община Смолян, 
МБАЛ „Братан Шукеров“ и Посолството на Република Гърция, Община Смолян 
стартира подготовката на документите по предаване на оборудването на МБАЛ „Братан 
Шукеров“. С писмо от 25.02.2016 г. МРРБ информира Посолството на Република 



Гърция и МЗ, че Община Смолян и МБАЛ следва да подготвят документите по 
предаване на оборудването. С писмо от 30.03.2016 г. МЗ също дава съгласие 
гореописаното оборудване да бъде предоставено за ползване на МБАЛ „Братан 
Шукеров“ АД, гр. Смолян. 
 
Приложения към настоящата докладна записка са:  

1. Списък на доставената медицинска апаратура по лот 1, съгласно договор 
HiPERB/05/D/SUP/BG_01; 

2. Писмо от 25.02.2016 г. от МРРБ до Посолството на Република Гърция и МЗ; 
3. Писмо от 30.03.2016 г. от МЗ до Община Смолян и МРРБ. 

 

Във връзка с гореизложеното и на основание чл.21, ал. 1 т.8 и ал. 2 от ЗМСМА и 
чл. 39, ал. 4 и ал. 6 от ЗОС, предлагам  Общински съвет Смолян да приеме следното  

Р Е Ш Е Н И Е: 

1. Общински съвет - Смолян дава съгласие Кметът на Община Смолян да учреди за 
срок от 10 години безвъзмездно право на ползване на МБАЛ „Д-р Братан Шукеров“, гр. 
Смолян, върху вещи частна общинска собственост – медицинска апаратура, съгласно 
Приложение 1, доставена по договор HiPERB/05/D/SUP/BG_01, финансиран по линия 
на Гръцки план за Икономическо възстановяване и развитите на Балканите.  

2. Упълномощава Кмета на Община Смолян да издаде заповед и да сключи договор с 
МБАЛ „Д-р Братан Шукеров“ за учредяване на безвъзмездно право на ползване върху 
вещи частна общинска собственост – медицинска апаратура, доставена за Регионален 
онкологичен център - Смолян, по договор HiPERB/05/D/SUP/BG_01, съгласно 
Приложение 1, за срок от 10 години.  

 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ  

Кмет на Община Смолян  

 

 

 


