ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ГРАД ДОБРИЧ


ДОКЛАДНА  ЗАПИСКА
ОТ 
ЙОРДАН ЙОРДАНОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ

ОТНОСНО: Обявяване на имот – публична общинска собственост за частна общинска собственост.


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,


Имот Бивше СОУ “Дора Габе“ с административен адрес: Област Добрич, Община град Добрич, град Добрич, ж.к.“Дружба“ №58, Поземлен имот с площ 29 082,00 кв.м с идентификатор 72624.620.18, ведно с попадащите в него: сграда с идентификатор 72624.620.18.1, сграда с идентификатор 72624.620.18.2, сграда с идентификатор 72624.620.18.3, сграда с идентификатор 72624.620.18.4 по КККР на град Добрич, УПИ I, кв. 8, по ЗРП на ж.к.“Дружба 1, 2 и 4“, на град Добрич, одобрен и приет с Решение №3-11/20.12.2011г. на Общински Съвет град Добрич е актуван с Акт за Публична Общинска Собственост №5010/30.09.13г. и вх.рег.№10394/ 01.10.13г., акт 75, том XXIV на Сл.Вп. гр. Добрич.
Съобразно АОС имотът има следното описание: СОУ „Дора Габе“: Поземлен имот с площ 29 082,00 (двадесет и девет хиляди осемдесет и два) кв.м, с идентификатор 72624.620.18 (седем,две,шест,две,четири, точка, шест, две, нула, точка, едно, осем) по КККР на град Добрич, одобрени със Заповед РД-18-15/12.05.2005г. на ИД на АГКК, с трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за обект-комплекс за образование, номер по предходен план: 620.18,квартал: 8, парцел: I, ведно с построените в него сгради: Масивна четириетажна сграда (учебен корпус) със застроена площ 1248,00 (хиляда двеста четиридесет и осем) кв.м., с идентификатор 72624.620.18.1 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, две, нула, точка, едно, осем, точка, едно). Изба с площ от 1248,00 (хиляда двеста четиридесет и осем) кв.м. Година на построяване 1991г.
Масивна едноетажна сграда (столова) със застроена площ от 573 (петстотин седемдесет и три) кв.м., с идентификатор 72624.620.18.2 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, две, нула, точка, едно, осем, точка, две). Изба с площ 573 (петстотин седемдесет и три) кв.м. Година на построяване 1991г.
Масивна едноетажна сграда (физкултурен салон) със застроена площ 381,00 (триста осемдесет и един) кв.м., с идентификатор 72624.620.18.3 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, две, нула, точка, едно, осем, точка, три). Изба с площ 381,00 (триста осемдесет и един) кв.м. Година на построяване 1991г.
Масивна двуетажна сграда (административен корпус) със застроена площ от 215,00(двеста и петнадесет) кв.м., с идентификатор 72624.620.18.4 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, две, нула, точка, едно, осем, точка, четири). Изба с площ  215,00(двеста и петнадесет) кв.м. Година на построяване 1991г.
Становище рег. №10-17-16/08.03.18г. на инж. Христо Лазаров- Гл.експерт Дирекция УТСК при Община град Добрич констатира идентичност на границите на ПИ по КК и УПИ по ПУП.
С Решение № 10-26 от 26.07.2016г., влязло в законова сила на 13.08.2016г. Общински Съвет град Добрич, дава съгласие да се отправи предложение до Министъра на образованието и науката общинските училища СОУ“Дора Габе“ град Добрич и СОУ “Любен Каравелов“ град Добрич да бъдат преобразувани чрез сливане в СОУ “Любен Каравелов“, считано от 01.09.2016г. Със същото Решение имотите и вещите на СОУ “Дора Габе“ град Добрич, освободени в резултат на преобразуване на учебното заведение е разпоредено да бъдат използвани за образователни, здравни, социални и хуманитарни дейности.С обнародвана в бр. 73 от 16.09.16г. на „Държавен вестник Заповед № РД-14-177/02.09.16г. на Министъра на образованието и науката - М.Кунева е прекратена дейността на СОУ “Дора Габе“ град Добрич.
Бивше СОУ“Дора Габе“ попада под правната регламентация на Закона за предучилищната и училищната дейност и по-специално в конкретния случай:
„чл. 305. (В сила от 01.01.2017 г.) (1) 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, Закона за общинската собственост и подзаконовите актове по прилагането им.“
Възможността, която горецитираната норма предоставя е СОУ“Дора Габе“ град Добрич, да бъде ползвано за образователни, здравни, социални или хуманитарни дейности по реда на Закона за държавната собственост, Закона за общинската собственост и подзаконовите актове по прилагането им. В този смисъл е и предхождащото Решение № 10-26 от 26.07.2016г., влязло в законова сила на 13.08.2016г. Общински Съвет град Добрич. 
Визираните законови възможности залегнали в смисъла на чл.305 от Закона за предучилищното и училищно образование изцяло се припокриват с читалищните дейности. Последните са изчерпателно изброени в чл.3, ал.1 и ал.2 на Закона за Народните Читалища, както следва: „Чл. 3. (1) (Изм. - ДВ, бр. 42 от 2009 г.) Целите на народните читалища са да задоволяват потребностите на гражданите, свързани със:
1. (доп. - ДВ, бр. 42 от 2009 г.) развитие и обогатяване на културния живот, социалната и образователната дейност в населеното място, където осъществяват дейността си;
2. запазване на обичаите и традициите на българския народ;
3. разширяване на знанията на гражданите и приобщаването им към ценностите и постиженията на науката, изкуството и културата;
4. възпитаване и утвърждаване на националното самосъзнание;
5. (нова - ДВ, бр. 42 от 2009 г.) осигуряване на достъп до информация.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 42 от 2009 г.) За постигане на целите по ал. 1 читалищата извършват основни дейности, като:
1. (доп. - ДВ, бр. 42 от 2009 г.) уреждане и поддържане на библиотеки, читални, фото-, фоно-, филмо- и видеотеки, както и създаване и поддържане на електронни информационни мрежи;
2. развиване и подпомагане на любителското художествено творчество;
3. (изм. - ДВ, бр. 42 от 2009 г.) организиране на школи, кръжоци, курсове, клубове, кино- и видеопоказ, празненства, концерти чествания и младежки дейности;
4. събиране и разпространяване на знания за родния край;
5. (изм. - ДВ, бр. 42 от 2009 г.) създаване и съхраняване на музейни колекции съгласно Закона за културното наследство;
6. (изм. - ДВ, бр. 42 от 2009 г.) предоставяне на компютърни и интернет услуги.“	
	Не са на лице законови пречки СОУ “Дора Габе“, да се ползва за читалище. Изразяваме настоящото категорично становище, поради пълното припокритие на дейностите, за които може да се ползва закрито училище, предвид нормата на чл.305 от ЗПУД, с читалищните дейности визирани в чл.3, ал.1 и ал.2 от ЗНЧ.
	С Акт за Общинска Собственост №5010 от 30.09.2013г. и вх.рег.№ 10394/ 01.10.2013г., акт 75, том XXIV на Сл.Вп. гр. Добрич имотът е актуван като публична общинска собственост. 
            Създавайки  възможност за безвъзмездно отдаване имота на читалища с цел тяхното подпомагане от една страна, а от друга предвид отпадането на предназначението и необходимостта, имота да служи за трайно задоволяване на обществени потребности от местно значение е необходимо да се обяви собствеността от публична в частна. 
	Общински Съвет е оправомощен да констатираконкретни настъпили обстоятелства от фактическия, а не от правния мир на този имот, въз основа на които да достигне до извода за отпадналите предназначение и необходимост той да служи за задоволяване на обществени потребности от местно значение. В този смисъл Общински съвет е оправомощен да обяви, че коментирания имот е престанал да служи за трайно задоволяване на  обществени потребности от местно значение. 
	Фактическата обстановка в имота е следната: Считано от 16.09.2016 г. учебната дейност е преустановена. Не са налични основен тип комуникации електропровод, водоснабдяване, канализация, преминаващи през този имот с цел захранване и обслужване на други имоти. През имота преминават подземни отклонения на комуникациите водоснабдяване и канализация обслужващи единствено сградите на бившето училище.Човекопотокът и неговото движение около имота запазват  своята предишна траектория. През имота няма движение на човекопоток. Подстъпите на пътните и пешеходни артерии, подземни и надземни излази не преминават през имота и не биват препятствани или изменяни под никаква форма. Описаната фактическа обстановка в нейната цялост не е търпяла промени и прекъсвания повече от  2 години, поради което се налага извод за  трайната и установеност. 
	Общински съвет град Добрич, на основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.6,ал.1 от ЗОС следва да обяви за частна общинска собственост имот: Бивше СОУ “Дора Габе“ с административен адрес: Област Добрич, Община град Добрич, град Добрич, ж.к.“Дружба“ №58, Поземлен имот с площ 29 082,00 кв.м с идентификатор 72624.620.18, ведно с попадащите в него: сграда с идентификатор 72624.620.18.1, сграда с идентификатор 72624.620.18.2, сграда с идентификатор 72624.620.18.3, сграда с идентификатор 72624.620.18.4 по КККР на град Добрич, УПИ I, кв. 8, по ЗРП на ж.к.“Дружба 1, 2 и 4“, на град Добрич.
 Общински съвет град Добрич, на основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.305 от ЗПУД следва да определи имот: Бивше СОУ “Дора Габе“ с административен адрес: Област Добрич, Община град Добрич, град Добрич, ж.к.“Дружба“ №58, Поземлен имот с площ 29 082,00 кв.м с идентификатор 72624.620.18, ведно с попадащите в него: сграда с идентификатор 72624.620.18.1, сграда с идентификатор 72624.620.18.2, сграда сидентификатор 72624.620.18.3, сграда с идентификатор 72624.620.18.4 по КККР на град Добрич, УПИ I, кв. 8, по ЗРП на ж.к.“Дружба 1, 2 и 4“, на град Добрич да се ползва за читалищни, образователни, здравни, социални или хуманитарни дейности.

Съгласно чл. 6, ал. 3 от ЗОС, решението на Общински съвет се приема с мнозинство от две трети от общия брой на съветниците.

Предвид гореизложеното в неговата съвкупност, предлагам Общинският съвет да приеме следното:




Проект!

РЕШЕНИЕ:

1. Общински съвет град Добрич, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.6, ал.1 от ЗОС, обявява за частна общинска собственост имот: Бивше СОУ “Дора Габе“ с административен адрес: Област Добрич, Община град Добрич, град Добрич, ж.к.“Дружба“ №58, Поземлен имот с площ 29 082,00 кв.м с идентификатор 72624.620.18, ведно с попадащите в него: сграда с идентификатор 72624.620.18.1, сграда с идентификатор 72624.620.18.2, сграда с идентификатор 72624.620.18.3, сграда с идентификатор 72624.620.18.4 по КККР на град Добрич, УПИ I, кв. 8, по ЗРП на ж.к.“Дружба 1, 2 и 4“, на град Добрич.
2. Общински съвет град Добрич, на основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.305 от ЗПУД определя имот: Бивше СОУ “Дора Габе“ с административен адрес: Област Добрич, Община град Добрич, град Добрич, ж.к.“Дружба“ №58, Поземлен имот с площ 29 082,00 кв.м с идентификатор 72624.620.18, ведно с попадащите в него: сграда с идентификатор 72624.620.18.1, сграда с идентификатор 72624.620.18.2, сграда с идентификатор 72624.620.18.3, сграда с идентификатор 72624.620.18.4 по КККР на град Добрич, УПИ I, кв. 8, по ЗРП на ж.к.“Дружба 1, 2 и 4“, на град Добрич да се ползва за читалищни, образователни, здравни, социални или хуманитарни дейности.

3. Възлага на Кмета на Общината последващите, съгласно закона действия.


ЙОРДАН ЙОРДАНОВ
Кмет на Община град Добрич























