
ДО 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  

СМОЛЯН 

 

 

ДОКЛАДНА   ЗАПИСКА 

 
от Николай Тодоров Мелемов – 

 Кмет на Община Смолян 

 

ОТНОСНО:  Безвъзмездно прехвърляне право на собственост чрез дарение на имот  

общинска собственост в полза на Пловдивска Света Митрополия към Българска 

Православна църква - Българска Патриаршия. 

  

         УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

   

С Договор за дарение на общински имот от 16.09.2011г., сключен на основание чл. 

35, ал.6 от Закона за общинската собственост, Заповед РД-1900/28.07.2011г. и Решение 

№ 610 на Общински съвет Смолян, взето на заседанието му, състояло се на 

21.02.2011г., Протокол № 40 е дарена на Пловдивска Света Митрополия към Българска 

Православна църква - Българска Патриаршия сградата и дворното място на училище 

“Св. Пантелеймон” - с. Широка лъка, частна общинска собственост, находящо се в 

УПИ I - За картинна калерия, кв. 44 по ПУП на с.Широка лъка, представлявляващи 

поземлен имот с идентификатор 83274.501.616 и сграда с идентификатор 

83274.501.616.1 по КККР на с. Широка лъка.  

Сградата е паметник на културата и Пловдивска Света Митрополия е внесла в 

община Смолян инвестиционен проект за нейното възстановяване, запазвайки външния 

й вид, като част от архитектурния църковен ансамбъл – църква „Успение на Пресвета 

Богородица”, килийно училище и училище “Св. Паителеймон”. Преди одобряване на 

проектите е констатирано, че частта от имота с площ от 21 кв.м., в която е изградена 

септичната яма е необходимо, да се разположи новото пречиствателно съоръжение на 

сградата, но същата е останала извън дареният поземлен имот.  

За да се довърши процедурата по одобряване на инвестиционните проекти и се 

стартира реконстукцията на сградата е необходимо тази част от общинския имот с 

площ от 21 кв.м, която е престанала да има предназначение на публична общинска 

собственост по смисъла на чл. 3 от ЗОС, да се преобразува в частна общинска 

собственост и да се присъедини към имота на училище “Св. Паителеймон”. По този 

повод Пловдивска Света Митрополия е провела процедура за изменение на 

кадастралната карта, във връзка с която е издадена скица-проект от 11.04.2018г. за 

проектен имот с идентификатор 83274.501.5063 с площ от 21 кв.м.  
Необходимо е разпореждане за предварително изпълнение на решението, тъй като  

за стартиралата реконстукцията на сградата са предвидени много кратки срокове, а 

реализирането на проекта касае обект с първостепенно предназначение.  

Налице са законовите изисквания и необходимост от разпореждане за 

предварително изпълнение на решението на общинския съвет, което ще ускори 

значително практическите действия по реализиране на проекта, тъй като при 

евентуално закъснение може да последва проваляне на изпълнението на проекта, тъй 

като е свързан с много кратки срокове. Съгласно чл.60 от АПК, в административния акт 

може да се включи разпореждане за предварителното му изпълнение, когато това се 

налага, за да се осигури животът или здравето на гражданите, да се защитят особено 

важни държавни или обществени интереси, при опасност, че може да бъде осуетено 

или сериозно затруднено изпълнението на акта или ако от закъснението на 

изпълнението може да последва значителна или трудно поправима вреда, или по искане 



на някоя от страните - в защита на особено важен неин интерес, а съгласно ал. 2 

предварително изпълнение може да бъде допуснато и след постановяването на акта. 
Ето защо, предлагам Общински съвет като вземе предвид изложените мотиви и на 

основание чл.60, ал.1 и ал.2 да допусне и предварително изпълнение на решението. 
В тази връзка, е необходимо Общински съвет – Смолян, да дари имот общинска 

собственост, представляващ поземлен имот с проектен идентификатор № 3274.501.5063 

с площ от 21 кв.м. с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, по 

кадастрална карта и кадастралните регистри на с. Широка лъка, Община Смолян; при 

граници: поземлени имоти с идентификатори № 83274.501.2000, 83274.501.616, 

67653.920.459, 83274.501.5050, актуван са Акт за публична общинска собственост № 

1209/02.05.2018 г.  

 

 

  В връзка с изложеното и на основание чл.6, ал.1, чл.35, ал.5 и ал.6 от Закона за 

общинската собственост, чл.21, ал.1,т. 8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация и чл.60, ал.1 и ал.2,  предлагам Общинският съвет да вземе 

следните  

 

РЕШЕНИЯ: 

 

 

       1. Обявява от публична общинска собственост в частна общинска собственост, 

поради отпаднало предназначение - поземлен имот – общинска собственост с проектен 

идентификатор 83274.501.5063 с площ от 21 кв.м. (двадесет и един кв. м.) при граници: 

поземлени имоти 83274.501.2000, 83274.501.616 и 83274.501.5050, съгласно. Акт за 

публична общинска собственост № 1209/02.05.2018 г. 

       2. Дарява на Пловдивска Света Митрополия към Българска Православна църква -

Българска Патриаршия, Булстат 115601125, със седалище и адрес на управление в 

гр.Пловдив, ул.“Станислав Доспевски“ № 14-16, с представител Пловдивски 

митрополит Николай, с гражданско име Н. М. С., ЕГН **********, правото на 

собственост върху поземлен имот – частна общинска собственост с проектен 

идентификатор 83274.501.5063 с площ от 21 кв.м. (двадесет и един кв. м.) при граници: 

поземлени имоти 83274.501.2000, 83274.501.616 и 83274.501.5050, съгласно. Акт за 

публична общинска собственост № 1209/02.05.2018 г.  

  

        3. Упълномощава Кмета на Община Смолян да извърши всички необходими 

процедури по подготовката и сключване на договора за дарение на общински имот. 

 

        4. Допуска предварително изпълнение на Решението на основание чл. 60, ал.1 от 

АПК. 

 

 

 ВНОСИТЕЛ:/П/ 

Николай Мелемов  

Кмет на Община Смолян 

 

 


