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ОТНОСНО: Учредяване на безвъзмездно и безсрочно право на строеж върху                                                                                            
общински поземлен имот с идентификатор 67653.918.142 по кадастралната 
карта и кадастралните регистри на гр. Смолян в полза на Министерство на 
здравеопазването за изграждане на Център за спешна медицинска помощ в гр. 
Смолян. 
 
 
 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 
 
 

Със заявление, заведено в деловодната система на община Смолян с вх. № 
ДЛ008108/29.08.2017 год., Министерство на здравеопазването е уведомило община Смолян, 
че е определено за конкретен бенефициент за изпълнение на проект по Оперативна програма 
„Региони в растеж“ 2014-2020г., който проект предвижда реализацията на голям 
инвестиционен проект, свързан с обновяване и модернизация на сградния фонд и 
оборудването в системата на спешната помощ на територията на цялата страна. Във връзка с 
подготовката и реализацията на този проект е необходимо общинските съвети на общините, в 
които има разкрити филиали на спешна медицинска помощ и за които е установена 
необходимостта от ново строителство, да вземат решение за учредяване на безвъзмездно и 
безсрочно право на строеж върху съответните имоти общинска собственост в полза на 
Министерство на здравеопазването. 

Община Смолян попада точно в тази група от общини. Причините за това са следните: 
съществуващият Център за спешна медицинска помощ в гр. Смолян се помещава в сградата 
на Многопрофилна болница за активно лечение „Д-Р Братан Шукеров“ АД, построена върху 
поземлен имот с идентификатор № 67653.918.142 по кадастралната карта и кадастралните 
регистри на гр. Смолян, одобрени със Заповед № РД-18-14/10.05.2005г. на изпълнителния 
директор на АГКК, последно изменена със Заповед № КД-14-21-139/26.03.2013г. на 
Началника на СГКК-Смолян, с площ от 20 996 (двадесет хиляди деветстотин деветдесет и 
шест) кв.м, начин на трайно ползване: за друг обществен обект, комплекс, трайно 
предназначение на територията: урбанизирана, УПИ II - за обществено обслужване, кв. 12 по 
плана на гр. Смолян, кв. Смолян – ЦЧ, с административен адрес: гр. Смолян, бул. България 
№ 2, със съседи: 67653.918.755, 67653.918.756, 67653.918.757, 67653.918.672, 67653.918.671, 
67653.918.732, 67653.918.670, 67653.918.282, 67653.918.145, 67653.918.148, 67653.918.683, 
67653.918.140, 67653.918.746, 67653.918.754, 67653.918.138, който имот е актуван с акт за 
общинска собственост № 1107/21.03.2013 год.; площта на Центъра за спешна медицинска 
помощ не отговаря на съществуващите медицински стандарти в спешната помощ; 
разширението на Центъра за спешна медицинска помощ в рамките на сградата на 
Многопрофилна болница за активно лечение „Д-Р Братан Шукеров“ АД е неудачно 
решение, защото би довело или до допълнителни разходи на болницата за вътрешни 
размествания на отделения и болнични дейности, или до лишаването на болницата от 
активи, изградени със собствени средства с цел развитие на болничната помощ на 
територията на общината. След проведено съвместно обсъждане с ръководството на 
Многопрофилна болница за активно лечение „Д-Р Братан Шукеров“ АД и Центъра за 



спешна медицинска помощ в гр. Смолян считам, че най-удачно е за място на интервенцията 
да бъде определен терен, разположен в двора на Многопрофилна болница за активно 
лечение „Д-Р Братан Шукеров“ АД, като се създаде материална база за спешна помощ, която 
да  отговоря на съвременните изисквания, включително чрез изграждане на прилежаща 
инфраструктура, в това число навес за линейки, паркинг за посетители, обслужваща сграда.  

С оглед кратките срокове, в които трябва да бъде реализиран проекта по Оперативна 
програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., както и поради сложността и различието на 
процедурите в отделните общини, където ще бъдат изграждани нови филиали за спешна 
медицинска помощ, всяко забавяне на действията, които зависят от Община Смолян, ще се 
отрази негативно на получаването на финансиране и нормалния ход на дейностите по 
проекта.  

За реализиране на проекта за обновяване и модернизация на сградния фонд и 
оборудването в системата на спешната помощ на територията на гр. Смолян е необходимо:  
- Изменение на действащия застроителен план за постигане на съответствие на заявеното 
строителство с устройствените правила, във връзка с което одобрих възлагането на 
изработване на Подробен устройствен план – План за застрояване на Урегулиран 
поземлен имот ІІ – За обществено обслужване в кв.12 по плана на гр. Смолян, кв. Смолян 
– централна част, в устройствена зона „Об“, начин на застрояване: свободно, ЗП на етаж 
I – 165 кв. м., ЗП на етaж II – 400 кв.м.; 

- Допълване на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска 
собственост и Вземане на решение от Общински съвет - Смолян за учредяване в полза на 
Министерство на здравеопазването на безвъзмездно и безсрочно право на строеж със 
Застроена площ: на I етаж  – 165 кв. м., на II етаж  – 400 кв.м., и Обща разгъната 
застроена площ – 565 кв.м., на два етажа, за изграждане на Центъра за спешна 
медицинска помощ в гр. Смолян в Поземлен имот общинска собственост с пълен 
идентификатор № 67653.918.142 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. 
Смолян, одобрени със Заповед № РД-18-14/10.05.2005г. на изпълнителния директор на 
АГКК, последно изменена със Заповед № КД-14-21-139/26.03.2013г. на Началника на 
СГКК-Смолян, с площ от 20 996 (двадесет хиляди деветстотин деветдесет и шест) кв.м, 
начин на трайно ползване: за друг обществен обект, комплекс, трайно предназначение на 
територията: урбанизирана, УПИ II - за обществено обслужване, кв. 12 по плана на гр. 
Смолян, кв. Смолян – ЦЧ, с административен адрес: гр. Смолян, бул. България № 2, със 
съседи: 67653.918.755, 67653.918.756, 67653.918.757, 67653.918.672, 67653.918.671, 
67653.918.732, 67653.918.670, 67653.918.282, 67653.918.145, 67653.918.148, 
67653.918.683, 67653.918.140, 67653.918.746, 67653.918.754, 67653.918.138, който имот е 
актуван с акт за общинска собственост № 1107/21.03.2013 год.. 
Въз основа на гореизложеното на основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за 

местното самоуправление и местна администрация, чл.8, ал.9 и чл.37, ал.6, т.1 от Закона за 
общинската собственост и чл.54 от Наредбата за реда за придобиване, управление и 
разпореждане с общинско имущество  и предлагам на общинския съвет да приеме следните 

 
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Я: 
 
 

1. Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска 
собственост за 2017 година, приета с Решение № 346/16.12.2016 година на Общински съвет 
Смолян в Приложение № 4 – Разпоредителни сделки на основание чл. 37 и чл. 38 от Закона 
за общинската собственост, както следва: 565 (петстотин шестдесет пет) кв.м. в поземлен 
имот с идентификатор 67653.918.142 с площ 20 996 (двадесет хиляди деветстотин деветдесет 
и шест) кв.м, начин на трайно ползване: за друг обществен обект, комплекс, трайно 
предназначение на територията: урбанизирана, образуващ  Урегулиран поземлен имот ІІ – за 
обществено обслужване, кв. 12 по плана на гр. Смолян, кв. Смолян – централна част, актуван 
с Акт за общинска собственост № 1107/21.03.2013 год..  

 



2. Да се учреди в полза на Министерство на здравеопазването на безвъзмездно и 
безсрочно право на строеж със Застроена площ: на I етаж  – 165 кв. м., на II етаж  – 400 кв.м., 
и Обща разгъната застроена площ – 565 кв.м., на два етажа, за изграждане на Център за 
спешна медицинска помощ в гр. Смолян в общински поземлен имот с пълен идентификатор 
№ 67653.918.142 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Смолян, одобрени 
със Заповед № РД-18-14/10.05.2005г. на изпълнителния директор на АГКК, последно 
изменена със Заповед № КД-14-21-139/26.03.2013г. на Началника на СГКК-Смолян, с площ 
от 20 996 (двадесет хиляди деветстотин деветдесет и шест) кв.м, начин на трайно ползване: за 
друг обществен обект, комплекс, трайно предназначение на територията: урбанизирана, УПИ 
II - за обществено обслужване, кв. 12 по плана на гр. Смолян, кв. Смолян – ЦЧ, с 
административен адрес: гр. Смолян, бул. България № 2, със съседи: 67653.918.755, 
67653.918.756, 67653.918.757, 67653.918.672, 67653.918.671, 67653.918.732, 67653.918.670, 
67653.918.282, 67653.918.145, 67653.918.148, 67653.918.683, 67653.918.140, 67653.918.746, 
67653.918.754, 67653.918.138. 

 
3. Възлага на кмета на община Смолян след влизане в сила на подробен устройствен 

план, разрешаващ строителството по т.2, да извърши необходимите действия по изпълнение 
на настоящото решение, в това число да издаде съответна заповед и да сключи договор. 

 
 
 
 
ВНОСИТЕЛ:����  
                 Николай Тодоров Мелемов 
                    Кмет на Община Смолян 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


