ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА
ПРОТОКОЛ № 67 / 27.07.2015 Г.
РЕШЕНИЕ № 1055
ОТНОСНО: Промяна на част от имот публична общинска собственост в частна и безвъзмездното му
прехвърляне чрез дарение в собственост на държавата - Министерство на Здравеопазването,
представляващ 246.кв.м. от сграда бивша Районна болница гр.Бяла Слатина.
Мотиви: Постъпило е писмо с вх. № 0400-19-1 / 01.07.2015 г. на ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ –
ОБЛАСТ ВРАЦА, във връзка с писмо с вх. № 91-00-93 / 26.06.2015 г. на Министерство на
Здравеопазването, касаещо инвестиционен проект на МЗ по Оперативна програма „РЕГИОНИ В
РАСТЕЖ 2014-2020”, писмо с вх. № 0400-19-13 /08.07.2015 г. на ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ –
ОБЛАСТ ВРАЦА и писмо с вх. № 0601-156 / 21.07.2015 г. на ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ – ОБЛАСТ
ВРАЦА.
Във връзка с изпълнение на инвестиционен проект на Министерство на Здравеопазването за
изграждане на Спешни медицински центрове в общините, свързан с обновяване и модернизация на
сградния фонд и оборудването в системата на спешната помощ, следва да се предприемат действия
за прехвърляне в собственост на държавата - Министерство на Здравеопазването на имот,
представляващ част от сградата на бившата Районна болница в гр. Бяла Слатина на 1-я етаж от
западното двуетажно крило с обща застроена площ от 246 кв.м., като 190.34 кв.м. към момента
безвъзмездно се управляват от Център за спешна медицинска помощ /ЦСМП/ за нуждите на „Филиал
за спешна медицинска помощ“/ФСМП/, гр. Бяла Слатина, ул. “Търнавска“ № 49, на основание
Решение № 291 / 29.11.2012 г. Самостоятелно обособеният обект представлява част от имота,
намиращ се в гр. Бяла Слатина, ул. “Търнавска“ № 49, актуван с АПОС № 61 / 12.12.2000 г., вписан в
службата по вписванията.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА
На основание на основание чл. 43, буква „б“ от ЗДС, във връзка с чл. 6, ал. 1, чл. 7, ал. 3, чл. 34, ал. 4
и чл. 35, ал. 5 и ал. 6 от ЗОС, чл. 72, ал. 1, т. 7 от Наредба № 6 за реда за придобиване управление и
разпореждане на общинско имущество на Общински съвет Бяла Слатина, чл. 17, ал. 1, т. 4 от
ЗМСМА и Докладна от Кмета на общината с изх. № 0601-141-3 / 22.07.15. и във връзка с чл. 21, ал. 1,
т. 8 и т. 23 и от ЗМСМА и чл. 5, ал. 1, т. 7 и т. 22 от ПОДОСНКВОА,
Р Е Ш И :
1. На основание чл. 6, ал. 1 от ЗОС, обявява за имот частна общинска собственост
самостоятелен обособен обект с обща застроена площ от 246 кв.м., въз основа на „Проект за
обединяване на съществуващи помещения с цел обособяване на самостоятелен обект за нуждите на
ФСМП - Бяла Слатина“, намиращ се на първия етаж от западното двуетажно крило на сграда бивша
Районна болница - гр. Бяла Слатина, актувана с АПОС № 61 / 12.12.2000 г.
2. Дава съгласие за безвъзмездно прехвърляне чрез дарение в собственост на държавата –
Министерство на Здравеопазването за нуждите на ФСМП - Бяла Слатина, на самостоятелно обособен
обект с обща застроена площ от 246 кв.м., въз основа на „Проект за обединяване на съществуващи
помещения с цел обособяване на самостоятелен обект за нуждите на ФСМП - Бяла Слатина“,
намиращ се на първия етаж от западното двуетажно крило на сграда бивша Районна болница - гр.
Бяла Слатина, на основание чл. 35, ал. 4 и ал. 5 от ЗОС.
3. Възлага на Кмета на Община Бяла Слатина последващите съгласно закона действия за
безвъзмездно прехвърляне чрез дарение в собственост на държавата – Министерство на
Здравеопазването за нуждите на ФСМП - Бяла Слатина, на самостоятелно обособен обект с обща
застроена площ от 246 кв.м., въз основа на „Проект за обединяване на съществуващи помещения с
цел обособяване на самостоятелен обект за нуждите на ФСМП - Бяла Слатина“, намиращ се на
първия етаж от западното двуетажно крило на сграда бивша Районна болница - гр. Бяла Слатина.
4. Възлага на Кмета на Община Бяла Слатина последващите съгласно закона действия.

