
ДО 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
гр. СМОЛЯН 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 
 

от  Николай Тодоров Мелемов 
Кмет на Община Смолян 

 

Относно:  Предоставяне на част от имот – частна общинска собственост 
за безвъзмездно право на ползване на Министерство на здравеопазването 
за нуждите на Регионална здравна инспекция - Смолян по реда на Закона 
за общинската собственост 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

С решение №674/11.05.2011 г. Общински съвет – Смолян предоставя 
безвъзмездно право на ползване за срок от 5 години за нуждите на Регионална 
здравна инспекция – Смолян към Министерство на здравеопазването 
конферентна зала на ІV-ти етаж, корпус А, библиотека и помощни помещения 
на V-ти етаж с обща площ 215,43 кв.м. за ситуиране на Регионалната картотека 
на медицинските експертизи при РЦЗ – Смолян и помещение  до 
конферентната зала, бивш архив на  IV-ти етаж с площ 4,20 кв.м., находящи се 
сградата на стоматологична поликлиника, Община Смолян, с адрес: бул. 
„България” №24, имот кад. № 67653.917.623, участващ в УПИ ІІІ – Окръжна 
стоматологична поликлиника, кв. 231 по ПУП на гр. Смолян, целият имот 
актуван с Акт за частна общинска собственост №1588/14.04.2011 г. Въз основа 
на решението е сключен договор за безвъзмездно право на ползване от 
24.10.2011 г., чийто срок изтича на 24.10.2016г.  

В Община Смолян е постъпило искане вх. №ДЛ007640-001/10.10.2016г. 
от Министерство на здравеопазването, за нуждите на Регионална здравна 
инспекция Смолян за предоставяне за безвъзмездно право на ползване на 
гореописаните помещения.  

Уважаеми общински съветници, във връзка с гореизложеното и на 
основание чл.21, ал.1, т.8  от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, чл. 39, ал. 5 от Закона за общинската собственост, чл. 61, ал.2, 
т.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с 
общинско имущество и чл. 82 от Закона за държавния бюджет на Република 
България за 2016 г., предлагам общински съвет да приеме следните  

 

РЕШЕНИЯ: 

        1. Предоставя безвъзмездно право на ползване на Министерство на 
здравеопазването за нуждите на Регионална здравна инспекция - Смолян част 
от имот частна общинска собственост - конферентна зала на ІV-ти етаж, 
корпус А, библиотека и помощни помещения на V-ти етаж с обща площ 215,43 



кв.м. за ситуиране на Регионалната картотека на медицинските експертизи при 
РЦЗ – Смолян и помещение до конферентната зала, бивш архив на ІV-ти етаж 
с площ 4,20 кв.м., находящи се сградата на стоматологична поликлиника, 
Община Смолян, с адрес: бул. „България” №24, имот кад. № 67653.917.623, 
участващ в УПИ ІІІ – Окръжна стоматологична поликлиника, кв. 231 по ПУП 
на гр. Смолян, целият имот актуван с Акт за частна общинска собственост 
№1588/14.04.2011 г., за срок от 10 години.  

2. Възлага на Кмета на Община Смолян да сключи договор за 
безвъзмездно право на ползване за срок от 10 години на гореописаните 
помещения. 

 
 

 

ВНОСИТЕЛ:����             

                                                                                НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ 

       Кмет на Община Смолян 

 

 

 

 

 


