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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 
№ 601 

 

 
 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, 
 СЪСТОЯЛО СЕ НА 06.10.2017 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 30 
 
 
 

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. 
 

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 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната 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   

 
Р Е Ш И: 

 
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         
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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. 

 
29-20-20  
 

ГЛ. ЕКСПЕРТ: ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  
 / В. Бояджиева /  /Димитър Кръстанов/ 
Вярно с оригинала, 


