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ДО 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СМОЛЯН 

Д О К Л А Д Н А  З А П И С К А  

от ИНЖ. ДАНЧО КИРЯКОВ - Председател на Общинския съвет 

ОТНОСНО: Отмяна на Решение № 1134/ 04.04.2019 г. на Общински съвет - Смолян 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

Със Заповед № АП-03-14-114/18.04.2019г. на Областния управителна област Смолян е 

върнато  Решение № 1134/04.04.2019 г. Общинският съвет на основание чл.35, ал.1 и чл. 41, ал.2 

от Закона за общинската собственост, във връзка с чл. 44, ал.1 от Наредбата за реда за 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и чл. 21, ал.1, т. 8, т.12 и ал. 2 

и чл. 27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местна администрация, е приел 

справедлива пазарна стойност на урегулиран поземлен имот X- Училище с площ 2056 кв.м. (две 

хиляди петдесет и шест кв.м.), кв. 41 по плана на с. Кутела, община Смолян, ведно с триетажна 

масивна сграда със застроена площ 421 кв.м. (четиристотин двадесет и един кв.м.), при граници 

на имота: улична регулация между о.т. №361 и о.т. 362, УПИ Х-208, УПИ ХН-228, УПИ XIV-226 

и УПИ VII -Детска градина, съгласно скица №7/11.08.2010г., заверена под №37/20.03.2019г. на 

Община Смолян, актуван с Акт за частна общинска собственост №1542/28.10.2010г., вписан в 

Служба по вписванията под №81, том VI, н. д. №1114, вх. per. 1680/29.10.2010г., като 

първоначална цена на публичния търг е тайно наддаване в размер на 48 300 лева (четиридесет и 

осем хиляди и триста лева), без ДДС, в т.ч. земя - 5 760 лева (пет хиляди седемстотин и 

шестдесет), без ДДС и сграда - 42 540 лева (четиридесет и две хиляди петстотин и четиридесет) 

лева. С посоченото решение се възлага на кмета на Община Смолян, откриването на процедура 

за продажба чрез публичен търг е тайно наддаване на гореописания имот - частна общинска 

собственост и едновременно с това го упълномощава да извърши всички необходими процедури 

по подготовката и провеждането на публичния търг с тайно наддаване.  

С акт за частна общинска собственост № 1542/28.10.2010г., имотът, представлява 

училище и  промяната на предназначението на имота по смисъла на ЗУТ не е налице, дори 

когато училището да е закрито, статута на имота и предназначението си остава „за училище“. В 

този случай процедурата, по която следва да се стигне до продажбата на имота, е по-различна и 

по-сложна, отколкото при продажба на обикновен с такова предназначение имот - частна 

общинска собственост и следва да се спази и изискването на чл.305 от Закона за 

предучилищното и училищното образование /ЗПУО/, в която разпоредба се казва, че имотите 

или части от тях и вещите, освободени в резултат на закриване или преобразуване на държавни 

и общински училища, детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие, се 

използват за образователни, здравни, социални или хуманитарни дейности по реда на Закона за 

държавната собственост или Закона за общинската собственост и подзаконовите актове по 

прилагането им, както и че имотите или части от тях освободени в резултат на закриване или 

преобразуване на държавни и общински училища, детски градини и центрове за подкрепа за 

личностно развитие, за които няма обществена потребност за ползването им за дейностите, 

могат да се ползват и за други дейности при едновременно изпълнение на следните условия: в 
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срок от две години не е идентифицирана обществена потребност от използването им за 

образователни, здравни, социални или хуманитарни дейности; налице е положително становище 

на министъра на образованието и науката, изготвено въз основа на оценка на образователните 

потребности в общината; населеното място е с население под 5 хиляди души. 

  В настоящия случай имотът представлява сграда - бивше училище и прилежащ към нея 

терен, което макар и да е закрито, по отношение на ползването му за други цели следва да бъдат 

изпълнени условията по чл.305, ал.2 от ЗПУО. Необходимо изрично да бъде доказано  липсата 

на обществена потребност от използването му за образователни, здравни, социални или 

хуманитарни дейности, както и да е налице положително становище на министъра на 

образованието и науката, като данни за наличието на дадено съгласие от конкретния министър в 

случая не са налице. Съгласно нормата на чл.134, ал.9 от ЗУТ предвижда, че с изключение на 

случаите по ал.2, т.1 изменение на подробните устройствени планове за промяна на 

предназначението на урегулирани поземлени имоти, отредени за обекти на образованието, 

науката, здравеопазването или културата, както и на спортни обекти и съоръжения, може да се 

извърши при условията и по реда на ЗУТ  след писмено съгласие на съответния министър по 

реда на чл.39, ал.3.  

В тази връзка и съгласно чл. 21, ал. 1, т. 24, чл. 27, ал.5, чл. 45, ал. 9, от ЗМСМА  

предлагам Общински съвет-Смолян, да отмени Решение № 1134/ 04.04.2019 г., като Ви 

предлагам следния проект за 

Р Е Ш Е Н И Е :  

Общински съвет - Смолян ОТМЕНЯ свое Решение № 1134/04.04.2019 г., прието на 

заседание, проведено на 04.04.2019 г. по Протокол № 50, поради неговата незаконосъобразност. 

 

 

 

ВНОСИТЕЛ:   / П / 

ИНЖ. ДАНЧО КИРЯКОВ 

Председател на Общински съвет 

 

 

 

 

МИ/МИ 


