
ДО 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  
СМОЛЯН 
 

 
ДОКЛАДНА   ЗАПИСКА 

 
от Николай Тодоров Мелемов – 

 Кмет на Община Смолян 
 
ОТНОСНО: Безвъзмездно прехвърляне правото на собственост чрез дарение в полза 
на Пловдивски Университет „Паисий Хилендарски“ на масивна сграда с 
идентификатор 67653.917.621.1 и сграда с идентификатор 67653.917.621.12 по 
кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Смолян, по реда на Закона за 
общинската собственост 
  
         УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 
   

В Община Смолян е постъпило заявление с вх.№ ДЛ005705/12.06.2018 г. от 
проф. д-р Запрян Козлуджов – ректор на Пловдивски Университет „Паисий 
Хилендарски“ с искане за безвъзмездно прехвърляне чрез дарение на масивна сграда с 
идентификатор 67653.917.621.1 и сграда с идентификатор 67653.917.621.2 по 
кадастрална карта на гр.Смолян в полза на Пловдивски Университет „Паисий 
Хилендарски“.  

Съгласно акт за частна общинска собственост №1666/11.07.2012г., вписан в 
Службата по Вписвания с  акт № 88, том IV, дело №722 от 2012 г. ,вх.№1223/13.07.2012 
г. парт.№19274;19275, Община Смолян е собственик на  горецитираният имот.  

С Решение № 13/12.10.1989 г. и Заповед № РД114-421 от 08.06.1989 г. на 
Министерството на културата, науката и просветата - Съвет за висше образование е 
създаден Институт по машиностроене в гр. Смолян. С Решение № 265/04.11.1998 г. на 
Общински съвет Смолян, сградите са предоставени за безвъзмездно ползване на 
университета за неопределено време. 

С настъпването на законови промени се яви необходимостта Общински съвет - 
Смолян да приеме  нови решения за учредяване на безвъзмездно право на ползване.  
Към момента въпросните сгради се стопанисват и поддържат от Пловдивския 
Университет „Паисий Хилендарски“ съгласно Решение №609/21.02.2012 г., изменено с 
Решение № 616/28.02.2014 на Общински съвет-Смолян за срок от 10 години.   

От Акт за частна общинска собственост №1666/11.07.2012г., вписан в Службата 
по Вписвания с акт № 88, том IV, дело №722 от 2012 г. ,вх.№ 1223/13.07.2012 г. парт.   
№ 19274;19275 т. 9, е видно, че правата за управление на имота са предоставени на   
Пловдивски Университет „Паисий Хилендарски“ на основание чл. 12, ал. 3 от Закона за 
общинската собственост. Във връзка с гореизложеното и предвид значимостта на 
дейността която извършва Пловдивски Университет, преобразуването на Техническия 
колеж  във „Физико-технологичен факултет“ с Министерско постановление 
179/21.08.2017 г., и осигуряването на обучение на инженерните специалности в степен 
бакалавър.  

През годините са направени подобрения от университета на стойност повече от 
70 000 (седемдесет хиляди лева ) доказани със справки видно от Приложение № 4  
включващи изпълнените дейности по пера. 

След проверка за годността на сградата е направено предписание от ХЕИ за 
необходимостта от извършване на строително-ремонтни дейности и предвиждане на 
нови инвестиции свързани с влагата на приземния етаж, ремонт на подпокривното 
пространство, изграждане на дренираща система и други.  
 



Безвъзмездното прехвърляне на правото на собственост се осъществява чрез дарение 
съгласно чл. 35, ал. 5 от Закона за общинската собственост (ЗОС)  „Дарение на имот – 
частна общинска собственост, се извършва след Решение на общинския съвет, прието 
с мнозинство три четвърти от общия брой на съветниците.“ 

В Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска 
собственост за 2018 година, не фигурира  – Приложение - Разпоредителни сделки на 
основание чл. 35 ал.5 от Закона за общинската собственост (дарение на имот частна 
общинска собственост ).  

Ето защо предлагам, да се добави нова точка:                                       
Приложение № 13: Разпоредителни сделки на основание чл. 35 ал.5: Имоти, които 
община Смолян има намерение безвъзмездно да прехвърли  правото на собственост.                                          
Съгласно разпоредбите на чл.8 ал.9 от ЗОС, гореописаният недвижим  имот  трябва да 
бъде включен в  Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска 
собственост за 2018 година . 
Данъчната оценка на дарявания имот е в размер на 575 727.00 лева  (петстотин 
седемдесет и пет хиляди и седемстотин  двадесет и седем лева) съгласно 
Удостоверение с изх.№ ДО001310/25.06.2018 г. на Дирекция ФСДБ при Община 
Смолян.  
 

Във връзка с гореизложеното предлагам на общинския съвет да приеме решение 
и да дари в полза на Пловдивски Университет „Паисий Хилендарски“  масивна сграда с 
идентификатор 67653.917.621.1 (шест, седем, шест, пет, три, точка, девет, едно, седем, 
точка, шест, две, едно, точка, едно), със застроена площ 644 кв.м.,брой етажи 3, 
предназначение:административна, делова сграда и сграда с идентификатор 
67653.917.621.2 (шест, седем, шест, пет, три, точка, девет, едно, седем, точка, шест, две, 
едно, точка, две) със застроена площ 188 кв.м., брой етажи 1, предназначение: 
Административна, делова сграда. Сградите са разположени в поземлен имот с 
идентификатор  67653.917.621 (шест, седем, шест, пет, три, точка, девет, едно, седем, 
точка, шест, две, едно), по Кадастрална карта и Кадастрални регистри на гр. Смолян, 
одобрени със заповед № РД-18-14/10.05.2005 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с  
Местонахождение на имота област Смолян, Община Смолян, гр. Смолян. Сградите са 
построени в УПИ V-СМК –Управление, кв.230, ул. „Дичо Петров“ № 28. Актувани с 
акт за частна общинска собственост № 1666/11.07.2012 г., при граници по кадастрална 
карта на гр. Смолян 67653.917.500, 67653.917.1023,67653.917.889. 

 
 
  В връзка с изложеното и на основание чл.8 ал.9 , 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,  предлагам Общинският съвет да вземе следните  
 

РЕШЕНИЯ: 
 

І. Допълва Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – 
общинска собственост за 2018 година приета с Решение № 658/21.12.2017 година на 
Общински съвет Смолян в Приложение № 1 – Разпоредителни сделки на основание чл. 
35 ал.5 от Закона за общинската собственост (дарение на имот частна общинска 
собственост ), както следва : 
       1. Масивна сграда с идентификатор 67653.917.621.1  (шест, седем, шест, пет, три, 
точка, девет, едно, седем, точка, шест, две, едно, точка, едно), със застроена площ 644 
кв.м.,брой етажи 3, предназначение: административна, делова сграда и сграда с 
идентификатор 67653.917.621.2 (шест, седем, шест, пет, три, точка, девет, едно, седем, 
точка, шест, две, едно, точка, две) със застроена площ 188 кв.м., брой етажи 1, 
предназначение: Административна, делова сграда. Сградите са разположени в поземлен 
имот с идентификатор  67653.917.621 (шест, седем, шест, пет, три, точка, девет, едно, 



седем, точка, шест, две, едно), по Кадастрална карта и Кадастрални регистри на гр. 
Смолян, одобрени със заповед № РД-18-14/10.05.2005 г. на Изпълнителния директор на 
АГКК, с Местонахождение на имота област Смолян, Община Смолян, гр. Смолян. 
Сградите са построени в УПИ V-СМК –Управление, кв. 230, ул. „Дичо Петров“ № 28.  
Актувани с акт за частна общинска собственост № 1666/11.07.2012 г., вписан в 
Службата по Вписвания с акт № 88, том IV, дело № 722 от 2012 г., вх. № 1223/ 
13.07.2012 г. парт. № 19274;19275, при граници по кадастрална карта на гр. Смолян 
67653.917.500, 67653.917.1023,67653.917.889. 

 
       II. Дава съгласие да бъде прехвърлено правото на собственост чрез дарение в полза  
на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ с ЕИК 120523518, с адрес гр. 
Пловдив, ул. Цар Асен № 24, представляван от проф. д-р Запрян Козлуджов – ректор, 
върху Масивна сграда с идентификатор 67653.917.621.1  (шест, седем, шест, пет, три, 
точка, девет, едно, седем, точка, шест, две, едно, точка, едно), със застроена площ 644 
кв.м., брой етажи 3, предназначение: административна, делова сграда и сграда с 
идентификатор 67653.917.621.2 (шест, седем, шест, пет, три, точка, девет, едно, седем, 
точка, шест, две, едно, точка, две) със застроена площ 188 кв.м., брой етажи 1, 
предназначение: Административна, делова сграда по Кадастрална карта и кадастрални 
регистри на гр. Смолян. Сградите са разположени в поземлен имот с идентификатор  
67653.917.621 (шест, седем, шест, пет, три, точка, девет, едно, седем, точка, шест, две, 
едно), по Кадастрална карта и Кадастрални регистри на гр. Смолян, одобрени със 
заповед № РД-18-14/10.05.2005 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с 
Местонахождение на имота област Смолян, Община Смолян, гр. Смолян. Сградите са 
построени в УПИ V-СМК –Управление, кв. 230, ул. „Дичо Петров“ № 28. Актувани с 
акт за частна общинска собственост № 1666/11.07.2012 г., вписан в Службата по 
Вписвания с акт № 88, том IV, дело № 722 от 2012 г. ,вх. № 1223/13.07.2012 г. парт. № 
19274;19275, при граници по кадастрална карта на гр. Смолян 67653.917.500, 
67653.917.1023,67653.917.889. 

III. Оценката на недвижимия имот – предмет на дарение, е в размер на 575 
727.00 лева (петстотин седемдесет и пет хиляди и седемстотин двадесет и седем лева), 
съгласно Удостоверение с изх. № ДО001310/25.06.2018 г. на Дирекция ФСДБ при 
Община Смолян. 

IV. Дарението да се ползва по предназначение за нуждите на Пловдивски 
университет „Паисий Хилендарски“, като учебно заведение. При нарушаване на 
това условие, дарителят ще има право да отмени дарението. 
  V. Възлага на Кмета на Община Смолян да извърши всички необходими 
действия за изпълнение на решението. 
 
 
 
 
 
ВНОСИТЕЛ: /П/ 
Николай Мелемов  
Кмет на Община Смолян 


