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В Общински съвет - Русе с вх. № 824/27.09.2021 г. е внесено предложение за 

предоставяне безвъзмездно за управление на недвижим имот - публична общинска 

собственост - Спортно училище „Майор Атанас Узунов", представляващ 11701/11746 
кв.м. идеални части от ПИ с идентификатор 63427.7.679, ведно с изградените в него 

сгради, с административен адрес на недвижимия имот: Област Русе, Община Русе, гр. 

Русе, ул. „Проф. Димитьр Бапарев" №1, предмет на Акт за публична общинска 

собственост №6883/14.02.2013г. вписан в Служба по вписванията - Русе. 

С посrьпило в Община Русе писмо от Министерството на младежта и спорта, г-н 

Андрей Кузманов, подкрепя в голяма част депозираното в Общински съвет - Русе 

предложение от Кмета на Община Русе, като същевременно ни уведомява, че 

Спортно училище „Майор Атанас Узунов", гр. Русе е държавно училище, с делегиран 

бюджет, който не е достаrьчен за осигуряване на образователно-възпитателния и 

учебно-тренировъчния процес, поради малкия брой на учениците в училището и освен 

това, през последните няколко години Министерство на младежта и спорта предоставя 

допълнителни средства за дофинансиране във връзка с утвърждаване на маломерни 

паралелки. Също така Министър Кузманов предоставя информация, че издръжката на 

плувния басейн е непосилна за училището, поради, което е обект на предписания от 

контролиите органи по отношение на хигиена, температура и качество на водата, 

поддръжка на прилежащите части и др. 

С Докладна записка вх. №31-78-12/12.10.2021г. от доктор Деница Великова - 
директор на СУ „Майор Атанас Узунов"- Русе, същата отправя молба, с която заявява 

категорично своето желание, сградата, в която се помещава плувния басейн /с 

идентификатор 63427.7.679.4/ и сградата, в която се помещава залата за бокс /с 

идентификатор 63427.7.679.5/ да не бъдат част от така направеното искане. Те да 

останат за стопанисване от Община Русе за да се даде възможност на повече желаещи 

да развиват любимите си спортове и да се отговори на очакванията на спортните 

клубове. 
В Изменение на Предложение вх. № 824/27.09.2021 г. и с оглед пълиоценното и 

целесъобразно използване на част от материалната база на Спортно училище „Майор 

Атанас Узунов" за нуждите на образователно-възпитателния и учебно-тренировъчния 

процес, предоставям следните мотиви за настоящото изменение, по отношение на: 

Спортно училище „Майор Атанас Узунов", гр. Русе е държавно училище, 

второстепенен разпоредител с бюджет към Министерството на младежта и 

спорта. Управлението на спортни обекти и съоръжения е дейност, която не е 

свързана с организацията на образователния процес в училището; 

Иа територията на гр. Русе не функционира друг общински басейн, който да 

задоволява нуждите на спортните клубове, които развиват плувни спортове, 



както и на гражданите, които желаят да плуват в свободното си време. 

Дейносrга на спорните клубове, които функционират на територията на гр. 

Русе е свързана с изпълнение на приоритетите за развитие на спорта на 

Община Русе. В тази връзка определяне правото на ползване и часовия 

график следва да се извършва по критерии, определени от Общината, 

съобразно приноса на клубовете за изпълнение на приоритетите за развитие 

на спорта /обхват, постигнати спортни резултати/ и съобразно социалната 

политика на Община Русе, насочена към гражданите. 

В СУ „Майор Атанас Узунов" - гр. Русе не се обучават ученици в 

дисциплина „плуване" и в тази връзка басейнът се използва през зимните 

месеци предимно от учениците от гребните спортове, които същевременно в 

учебната си програма нямат заложени задължителни часове по плуване; 

Съгласно чл.23, ал.1 и ал. 2 от Наредба №1/30.08.2016г. за условията и реда 

за прием и специализирана подготовка на учениците в спортните училища, 

учебните часове по специализирана подготовка на учениците в спортните 

училища се организират от спортното училище и се провеждат в спортните 

клубове. Спортните клубове, осигуряват безвъзмездно спортната база, 

спортните уреди и пособия, необходими за осъществяване на 

специализираната подготовка с практическа насоченост на учениците. В 

тази връзка, за едно бъдещо партньорство на училището със спортните 

клубове, Община Русе може да окаже своевременно и целесъобразно 

съдействие по отношение на подкодяща спортна база; 

Във връзка с гореизложеното предлагам следната корекция в Предложение с вх. 

№ 824/27.09.2021 г., контролен лист № 621 от 2021 г.: 
В Предложението да се измени текста и да се чете: 
1. „ ПИ с идентификатор 63427.7.679, ведно с изградените в него сгради 

както следва: 

- сграда с идентификатор 63427.7.679.1, функционално предназначение: 

Сграда за образование, брой етажи 2, застроена площ 501 кв.м.; 

- сграда с идентификатор 63427.7.679.3, функционално предназначение: 

Сграда за образование, брой етажи 3, застроена площ 1396 кв. м.; " 
2. Сграда с идентификатор 63427.7.679.4, функционално предназначение: Сграда 

за образование, брой етажи 2, застроена площ 217 кв. м. и сграда с идентификатор 

63427.7.679.5, функционално предназначение: Сграда за образование, брой етажи 2, 
застроена площ 312 кв. м., с административен адрес на недвижимия имот: Област Русе, 

Община Русе, гр. Русе, ул. „Проф. Димиrьр Баларев" №1, предмет на Акт за публична 

общинска собственост №6883/14.02.2013г. вписан в Служба по вписванията - Русе, 

остават за стопанисване от Община Русе и се управляват от Кмета на Община Русе 

съгласно чл.12, ал.5 от Закона за общинската собственост. 

Проекторешението да се изменя както следва: 
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА; чл. 12, ал. 3 

и ал. 4 от ЗОС; чл. 10, ал. 3 от Наредба № 1 за общинската собственост на Общински 
съвет - Русе, Общински съвет-Русе реши: 

1. Дава съгласие за предоставяне безвъзмездно за управление на 11701/11746 
кв.м. идеални части от ПИ с идентификатор 63427.7.679 по КККР на гр. Русе, с трайно 
предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: За обект 

комплекс за образование, ведно с изградените в него сгради както следва: 

- сграда с идентификатор 63427.7.679.1, функционално предназначение: 

Сграда за образование, брой етажи 2, застроена площ 501 кв.м.; 
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- сграда с идентификатор 63427.7.679.3, функционално предназначение: 
Сграда за образование, брой етажи 3, застроена площ 1396 кв. м.; 

предмет на Акт за публична общинска собственост №6883/14.02.2013г., вписан в 
Агенция по вписванията - Служба по вписванията - Русе под № 148, том 5, н.д. 941, 
ДВР 2348, вх. рег. № 2390/20.02.2013 г., на СПОРТНО УЧИЛИЩЕ "МАЙОР АТАИАС 
УЗУНОВ" - гр. Русе, БУЛСТАТ 000523972, с административен адрес на недвижимия 
имот: Област Русе, Община Русе, гр. Русе, ул. „Проф. Димитьр Баларев" №1, за срок от 
10 /десет/ години. 

2. Сграда с идентификатор 63427.7.679.4, функционално предназначение: Сграда 
за образование, брой етажи 2, застроена площ 217 кв. м. и сграда с идентификатор 
63427.7.679.5, функционално предназначение: Сграда за образование, брой етажи 2, 
застроена площ 312 кв. м., с административен адрес на недвижимия имот: Област Русе, 
Община Русе, гр. Русе, ул. „Проф. Димитьр Баларев" №1, предмет на Акт за публична 
общинска собственост №6883/14.02.2013г. вписан в Служба по вписванията - Русе, 
остават за стопанисване от Община Русе и се управляват от Кмета на Община Русе 
съгласно чл.12, ал.5 от Закона за общинската собственост. 

Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет - Русе пред 
Адркинистративен съд - Русе, по реда на АПК, в 14-дневен срок от съобщаването му. 

ВИОСИТ tiги~ 
ПЕИ Г И КОВ 
Кмет на Община Русе 
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