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ДО 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ГР.НЕДЕЛИНО 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 

от 

БОЯН РАДОЕВ КЕХАЙОВ 

КМЕТ НА ОБЩИНА НЕДЕЛИНО 

 

Относно: Учредяване на безвъзмездно право на строеж на Министерство на 

здравеопазването за построяване на „Център за спешна медицинска помощ“ в гр. 

Неделино. 

                          

 

 УВАЖАЕМИ  ГОСПОДИН   ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

 УВАЖАЕМИ  ГОСПОЖО  И   ГОСПОДА  ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

                            

С Решение №180 от 30.03.2016г. /Протокол 7/ Общински съвет гр. Неделино е 

преобразувал от публична в частна общинска собственост /земя/ част от Урегулиран 

поземлен имот УПИ I-за общински дейности, общежитие и пазар, кв.92 по ПУП на гр. 

Неделино от 1987г., терен с площ 189.00 кв.м., а с Решение №181 от 30.03.2016г. 

/Протокол 7/ Общински съвет гр. Неделино е учредил безвъзмездно право на строеж 

върху този терен в полза на Министерство на здравеопазването. 

В изпълнение на Решение №181 от 30.03.2016г. /Протокол 7/ на Общински съвет 

гр. Неделино с Договор №РД-06-5/11.01.2017г. /наш №7/20.05.2016г./ община Неделино 

е учредила право на строеж в полза на Министерство на здравеопазването /бенефициент 

по проект BG16RFOP001-4.001-0001 „Подкрепа за развитие на системата за спешна 

медицинска помощ“, финансиран от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-

2020г./ за построяване на „Център за спешна медицинска помощ“, представляващо 

пристройка към съществуваща сграда в УПИ I, кв.92 по плана на гр. Неделино, за срок 

от 5 /пет/ години.  

С Писмо изх.№08-00-249/09.03.2022г. Министерство на здравеопазването е 

уведомило община Неделино, че Административният договор №BG16RFOP001-4.001-

0001-С/РД-02-98/23.11.2018г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по 

проект BG16RFOP001-4.001-0001 „Регионална здравна инфраструктура“ между 

Министерство на здравеопазването и Министерство на регионалното развитие и 

блогоустройството е сключен през месец октомври 2018г. Поради тази причина 

стартирането на обществените поръчки за избор на изпълнител на СМР, строителен и 

авторски надзор в страната се е забавило с две години. 

Министерство на здравеопазването е подписало Анекс №1 към Административния 

договор №BG16RFOP001-4.001-0001-С/РД-02-98/23.11.2018г. за удължаване на срока на 

изпълнение на договора с 26 месеца до 23.10.2023г. 

Предвид това, че срока на Договор №РД-06-5/11.01.2017г., с който община 

Неделино е учедила право на строеж полза на Министерство на здравеопазването е 

изтекъл е необходимо сключването на нов договор за учредяване на право на строеж, 
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което да позволи успешното изпълнение на проект BG16RFOP001-4.001-0001 „Подкрепа 

за развитие на системата за спешна медицинска помощ“ и да осигури модерни 

съвременни условия за медицинско обслужване на населението в община Неделино. 

 

Във връзка с гореизложеното, предлагам следния проект за    

   

 

РЕШЕНИЕ: 

 

На основание чл.21,ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.37, ал.5 от Закона за общинската 

собственост и чл.55, ал.4 от Наредба №2 за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество, Общински съвет гр. Неделино, реши: 

  

1. Учредява на Министерство на здравеопазването, безвъзмездно право на 

строеж за построяване на „Център за спешна медицинска помощ“ при максимално 

застроена площ 189 кв.м. представляващо предвидена пристройка по издадена виза за 

проучване и проектиране №90/30.03.2016г. в югозападната част на съществуваща сграда 

на ученическо общежитие, при граници на имота на юг, запад и изток дворно място на 

УПИ I, на север сградата на общежитието, от която към ЦСМП /Център за спешна 

медицинска помощ/ се включва и подземния етаж на западната двуетажна масивна 

сграда с площ 156 кв.м., трайно предназначение на територията: комплекс за 

здравеопазване. 

2. Възлага на Кмета на община Неделино да сключи договор за учредяване на 

безвъзмездно право на строеж за имота /терена/ описан в т.1. 

3. На основание чл.60, ал.1 от АПК допуска предварително изпълнение на 

решението.  

 

МОТИВИ: 

Предвид факта, че Министерство на здравеопазването провежда обществени 

поръчки за избор на изпълнител на СМР, строителен и авторски надзор е необходимо в 

най-кратък срок да представим договор с оглед реализацията на дейностите по проекта. 

Сключването на нов договор за учредяване на право на строеж ще позволи 

успешното изпълнение на проект BG16RFOP001-4.001-0001 „Подкрепа за развитие на 

системата за спешна медицинска помощ“,  с който ще бъде изграден „Център за спешна 

медицинска помощ“ гр. Неделино, за да осигурени модерни съвременни условия за 

медицинско обслужване на населението в община Неделино. 

 

 

Приложение: 

 

1. Решение №180 от 30.03.2016г. /Протокол 7/ Общински съвет гр. Неделино; 

2. Решение №181 от 30.03.2016г. /Протокол 7/ Общински съвет гр. Неделино; 

3. Писмо изх.№08-00-249/09.03.2022г. на Министерство на здравеопазването; 

4. Скица на поземлен имот №15-286184-18.03.2022г., изд. От СГКК гр. Смолян; 
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5. Договор №РД-06-5/11.01.2017г. между община Неделино и Министерство на 

здравеопазването; 

6. Виза за проектиране №90 от 30.03.2016г. изд. от община Неделино; 

7. Скица №18 от 22.01.2018г. изд. от община Неделино; 

8. Акт за публична общинска собственост №949 от 20.07.2012г. 

9. Акт за частна общинска собственост №1230 от 25.04.2016г. 

 

 

С уважение, 

 

БОЯН КЕХАЙОВ 

КМЕТ НА ОБЩИНА НЕДЕЛИНО 
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