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оТИОСИо: Даване на съгласие за промяна на предназначението на урегулиран 

поземлен имот и на сгради, представляващи бивше ОУ „Св. св. Кирил и Методий" - гр. 

Русе, кв. „Средна кула" 

УВАЖАЕМИ оБЩИНСКИ СЪВЕТИИЦИ, 

На територията на гр. Русе, кв. Средна кула по ул. „Димиrьр Талев" № 2 се 

намира бивше ОУ „Св. св. Кирил и Методий", закрито със заповед № РД-14- 

156/12.06.2007 г. на Минисrьра на образованието и науката. Имотьт представлява 

урегулиран поземлен имот (УПИ) III - 372, в квартал 147, с отреждане за училище 

съгласно Заповед №3558/09.10.2003 г. на Кмета на Община Русе, а по кадастралния план 

на гр. Русе, Община Русе, Област Русе представлява поземлен имот с идентификатор 

63427.10.372, с площ 8 678 кв.м., с адрес: гр. Русе, Община Русе, Област Русе, кв. 
„Средна кула, ул. „Димитьр Талев" №2, с начин на трайно ползване: за обект, комплекс 

за образование, заедно с изградените в него пет броя сгради: 1. Сграда с идентификатор 
63427.10.372.1 със застроена площ 809 кв.м., триетажна, с предназначение - сграда за 

образование; 2. Сграда с идентификатор 63427.10.372.2 със застроена площ 234 кв.м., 

двуетажна, с предназначение - сграда за образование; 3. Сграда с идентификатор 
63427.10.372.3 със застроена площ 585 кв.м., едноетажна, с предназначение - сграда за 

образование; 4. Сграда с идентификатор 63427.10.372.4 със застроена площ 91 кв.м., 

едноетажна, с предназначение - складова база, склад; 4. Сграда с идентификатор 
63427.10.372.5 със застроена площ 38 кв.м., едноетажна, с предназначение - складова 

база, склад, предмет на АЧОС № 6863/14.01.2013 г. 
В изпълнение на Националната стратегия за дългосрочна грижа 2018 - 2030 и 

планът за действие за периода 2022 - 2027 г., за изпълнение на Националната стратегия 
за дългосрочна грижа, приет с Решение №509 на Министерски съвет от 21 юли 2022 г., 
Община Русе е сред определените конкретни общини, които е необходимо да 
предприемат действия за преструктуриране и реформиране на съществуващите домове 
за стари хора, какъвто е Дом за стари хора „Възраждане" /ДСХ/ - Русе. 

Предвид гореизложеното и във връзка с разпоредбите на новия Закон за 
социалните услуги и подзаконовите нормативни актове, до 2025 г. определените общини 
трябва да са приключили съответните действия за реформиране на ДСХ и привеждането 
им в съответствие с изискванията на стандартите, регламентирани в Наредбата за 
качество на социалните услуги. 

В тази връзка Община Русе предприе действия за кандидатстване с проектно 
предложение по открита процедура към Министерство на труда и социалната политика 
за финансиране, с цел успешно реформиране на ДСХ „Възраждане" - Русе, като 
крайният срок за подаване на проектното предложение е 17.03.2023 г. 
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Действията са насочени към СМР на три обекта: сградата на ДСХ „Възраждане" - 
Русе, сградата на бившия Дом за пълнолетни лица с физически увреждания 
„Милосърдие" в кв. гр. Русе, кв. Средна кула и сградата на бивше ОУ „Св. св. Кирил и 
Методий" в кв. гр. Русе, кв. Средна кула. 

Съгласно Заповед №РД-14-156/12.0б.2007 Г. на минисrьра на образуванието и 
науката и с Решение на О6С - Русе е закрито ОУ „Св. св. Кирил и Методий" в кв. Средна 
кула, Община Русе, поради липса на достатьчен брой ученици, както и нецелесъобразно 
ползването на сградата за образователни цели. От учебната 2007 - 2008 г. не се 
осъществява прием на ученици в посоченото училище. Децата в училищна възраст от кв. 
„Средна кула" са насочени към други училища, където са осигурени подходящи условия 

за целодневно обучение. Съгласно чл. 305, ал.1 от Закона за училищното и 

предучилищно образование, имотите или част от тях освободени в резултат на закриване 
на общински училища, 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. 
От 2007 г. до момента сградата на ОУ „Св. св. Кирил и Методий" - гр. Русе, кв. 

„Средна кула", която е общинска собственост е неизползвана от страна на 

образователната система, поради отпаднала необходимост и не се стопанисва. Въпреки 

охраната на сградите, състоянието на сградите не е добро, както отвън, така и отвътре. В 

някои от стаите има олющени стени и тавани, в санитарните помещения фаянсът 
частично е повреден, има теч от покривите. На някои от прозорците сrьклата са счупени. 

Електро и B и K инсталациите са компрометирани. Поради което е необходимо да бъде 

използвана за социална услуга - резидентна грижа за пълнолетни лица в 

нетрудоспособна възраст и да бъде включена в проектното предложение на Община Русе 

при кандидатстването по Компонент „Социално включване", Програма за 
Модернизиране на дългосрочна грижа, по процедура чрез директно предоставяне на 
средства от Механизма за възстановяване и устойчивост на конкретни крайни 
получатели за изпълнение на инвестиции BG-RRP-11.010 „Извършване на строителни 

дейности и доставка на оборудване и обзавеждане с оглед реформиране на 

съществуващите домове за стари хора". 

Съобразно писмо рег. индекс №31-198-1#1/10.02.2023 г. на началника на РУО - 
Русе е констатирано че съществуващата мрежа от образователни институции обезпечава 

в достатьчна степен образователния процес в Община Русе, не са констатирани 
дефицити в съществуващия сграден фонд на общинските образователни институции 
спрямо броя на посещаващите ги учащи и в предвид това е дадено положително 
становище за промяна предназначението на ПИ 63427.10.372 заедно с изградените в 
същия сгради при спазване на чл.39, ал.3 и чл.134, ал.9 от Закона за устройство на 
територията. 

Съобразно писмо рег. индекс №04-17-2# 1/01.02.2023 Г. на Министьра на 

образованието и науката при окомплектоване на преписката за промяна на 

предназначението съгласно чл.39, ал.3 и чл.134, ал.9 от Закона за устройство на 
територията следва да представено и Решение на Общински съвет - Русе за даване на 
съгласие за промяна на предназначението на имота и сградите в него. 

С оглед гореизложеното и на основание чл. 63, ал. 2, т.2 и т.3 от Правилника за 
организацията и дейносrга на Общински съвет - Русе, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинската администрация, предвид крайния срок за подаване на 
проектно предложение по открита процедура към МТСП за реформиране на ДСХ 
„Възраждане" - Русе и предвид необкодимосrга за разкриване на социална услуга за 
пълнолетни лица в нетрудоспособна възраст предопределящо пълноценното ползване на 
общинската собственост обуславящи извънредносrга на настоящото предложение, 
предлагам на Общинския съвет да вземе следното 
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РЕШЕНИЕ: 

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8, от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.8, ал.1 от Закона за 
общинската собственост, чл. 305, ал.1 от Закона за училищното и предучилищно 
образование, Общинският съвет реши: 

Дава съгласие и при спазване на чл.39, ал.3 и чл.134, ал.9 от Закона за устройство 
на територията, след съгласие на Минисrьра на образованието и науката, за промяна 
предназначението на имот - частна общинска собственост, обект на АЧОС № 
6863/14.01.2013 г., представляващ ПИ 63427.10.372, за който е отреден УПИ III-372 - за 
образование от кв.147, заедно с изградените в същия сгради с идентификатори 
63427.10.372.1, 63427.10.372.2, 63427.10.372.3, 63427.10.372.4, 63427.10.372.5, 
представляващи бивше ОУ „Св. св. Кирил и Методий" - гр. Русе, с административен 
адрес: гр. Русе, кв. Средна кула по ул. „Димиrьр Талев" № 2 от имот с начин на трайно 
ползване: за обект, комплекс за образование в имот с начин на трайно ползване: за 
социални нужди. 

Приложение: 1. Копие на АЧОС № 6863/14.01.2013 г.; 
2. Копие на скица на имота; 
3. Копие на писм 

ВНОСИТЕЛ: 

ПЕНЧО МИUIKOВ 
Кмет на Община Русе 
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МИИИСТЕРСТ:О  РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО И 
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ПЛАМЕН ПАСЕВ I ТОИЛб~ Такса за вписване по ЗДТ .лв. 
(име, фамилия) Кв.№ .от г 

Съдия п пиеванията: ~ 
КТ № 6863

ЗА ЧАСТНА О. ЩИНСКА СОБС 
,  ~~r~~ х • 

~ 

1. ДАТА НА СЪСТАВЯНЕ 14.01.2013 г
, 

2. ПРАВНО ОСНОВАНИЕ чл. 59, ал. 1 от Закон~ за..об"щин~ката 
собственост 

3. ВИД И ОПИСАНИЕ НА ИМОТА Поземлен имот с идентификатор 63427.10.372 
/шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет 
и седем, точка, десет, точка, триста седемдесет и 
две/ с площ 8 678,00 кв.м. /осем хиляди 
шестстотин седемдесет и осем квадратни метра/ 
Продължава в забележки 

4. МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ НА 
ИМОТА 

Област Русе, Община Русе, град Русе, 
квартал Средна кула, ул. Димитър Талев №2 
УПИ IX - за училище от кв.25 по плана на кв. 
Средна кула 
Продължава в забележки 

5. ГРАИИЦИ НА ИМОТА на север - ПИ с идентификатор 63427.10.926 
/улица Йордан Йовков/; 
на изток - ПИ с идентификатор 63427.10.1041 
/улица Димитьр Талев/, ПИ с идентификатор 
63427.10.1732 и ПИ с идентификатор 
63427.10.1733; 
Продължава в забележки 

6. ДАНЪЧНА ОЦЕНКА НА ИМОТА 
КЪМ МОМЕНТА НА 
УТВЪРЖДАВАНЕ НА АКТА: 

1 651 590,30 /един милион шестстотин петдесет 
и една хиляди петстотин и деветдесет лева, 
тридесет стотинки/ 



7. СЪСОБСТВЕНИЦИ няма 

8. ИОМЕР И ДАТА НА СЪСТАВЕИИ 

по — РАИО АКТОВЕ 

Акт за общинска собственост №4221 от 

01.07.2004 год., вписан с вх. per.№10163 от 

19.07.2004 год. под № 136 в том XXVII, парт. 

№320, н.д.6176 в Службата по вписванията - гр. 

Русе 

9. ПРЕДОСТАВЕИИ ПРАВА ЗА УПРАВЛЕИИЕ: 

Имоrьт се управлява от Кмета на Община Русе на основание чл.12, ал.5 от Закона за 

общинската собственост. 

10. АКТОСЪСТАВИТЕЛ: 

МИТКО РАДЕВ ЧОКОЕВ — ГЛ. ЕКСПЕРТ ОТДЕЛ ОС 

( одпис) 

11. ЗАБЕЛЕЖКИ 

Към раздел З.Вид и описание на имота 

по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, с трайно предназначение на 

територията: Урбанизирана и начин на трайно ползване: За обект, комплекс за образование, 

заедно с изградените върху него сгради, както следва: 

1. Масивна сграда с идентификатор 63427.10.372.1 /шестдесет и три хиляди четиристотин 

двадесет и седем, точка, десет, точка, триста седемдесет и две, точка, едно/ със застроена 

площ 809,00 кв.м. /осемстотин и девет квадратни метра/, с брой етажи:3 /три/ и 

предназначение: Сграда за образование. Година на построяване - 2004 год., съгласно 

констативен акт - образец 15 от 17.06.2004 год. 

2. Масивна сграда с идентификатор 63427.10.372.2 /шестдесет и три хиляди четиристотин 

двадесет и седем, точка, десет, точка, триста седемдесет и две, точка, две/ със застроена площ 

234,00 кв.м. /двеста тридесет и четири квадратни метра/, с брой етажи:2 /дваl и 

предназначение: Сграда за образование. 

З. Масивна сграда с идентификатор 63427.10.372.3 /шестдесет и три хиляди четиристотин 

двадесет и седем, точка, десет, точка, триста седемдесет и две, точка, три/ със застроена площ 

585,00 кв.м. /петстотин осемдесет и пет квадратни метра/, с брой етажи:l /един/ и 

предназначение: Сграда за образование. 

4. Масивна сграда с идентификатор 63427.10.372.4 /шестдесет и три киляди четиристотин 

двадесет и седем, точка; десет, точка, триста седемдесет и две, точка, четири/ със застроена 

площ 91,00 кв.м. /деветдесет и един квадратни метра/, с брой етажи:l /един/ и 

предназначение: Складова база, склад. 

5. Масивна сграда с идентификатор 63427.10.372.5 /шестдесет и три хиляди четиристотин 

двадесет и седем, точка, десет, точка, триста седемдесет и две, точка, пет/ със застроена площ 

38,00 кв.м. /тридесет и осем квадратни метра/, с брой етажи:l /един/ и предназначение: 

Складова база, склад. 

Към раздел 4.Местонахождение на имота 

ПИ с идентификатор 63427.10.372 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. 

Русе, одобрени със Заповед №РД - 18 - 91/15.12.2007 год. на ИД на АГКК 

Към раздел 5.Граница на имота 

на юг - ПИ с идентификатор 63427. 1 0. 1042 /улица Индже Войвода/ и ПИ с идентификатор 

63427.10.1733; 
на запад - ПИ с идентификатор 6342,7.10.376 и ПИ с идентификатор 63427.10.373; 

-
v 
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СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР - гр. РУСЕ 
7000, Ул. "ЦЪРКОВНА нЕ3АВИСИМОСт" №18, ет.6, 082/872035; 822145, 

ruse@cadastre.bg, асад_ruse@mail.bg, БУЛСТАт:130362903 

СКИЦА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ 
№ 12121 /16.11.2012г. 

Поземлен имот с идентификатОр 63427.10.372 

Гр. Русе, Общ. Русе, Обл. Русе 
По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-91 / 15.12.2007г. 
на изпълнитЕлЕн диРЕктоР нА Агкк 
Последно изменение СъС запОвед: няма издадена заповед за изменение в КККР 
АдреС на поземления имот: гр. Русе, кв. СРЕДНА КУЛА, ул. ДИМИТъР тАЛЕВ № 2 
Площ: 8678 кв.м 
трайн0 предназначение на територията: Урбанизирана 
начин на трайно пОлзване: за обект комплекс за образование 
Номер по предходен план: квартал: 147, парцел: 111-372 
Съседи: 63427.10.926, 63427.10.376, 63427.10.1042, 63427.10.1041, 63427.10.1733, 63427.10.1732, 
63427.10.373 

Координатна система 1970г. 

М 1:1500 

Собственици: 
1. 000530632, ОБЩИНА РУСЕ 
Ид. част 1/1, площ 8995 кв.м. от правОт0 на собственОСт 
Акт за публична общинска Собственост № 136 тОм XXV11 per. 1 
СЛУЖБА ПО ВПИСВАНИЯТА РУСЕ 

Скица № 12121 / 16.11.2012 г. издадена въз ОснОва на 
дОкумент С вхОдящ № 99-8295 / 15.11.2012 г 

76 ̀от 19.07.2004г, издаден от 

аце 
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СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЬР - гр. РУСЕ 
7000, Ул. "ЦЪРКОВНА нЕ3АВИСИМОСт" №18, ет.6, 082/872035; 822145, 

ruse@cadastre.bg, асад_ruse@mail.bg, БУЛСТАТ:130362903 

СКИЦА НА СГРАДА 
№ 12122 / 16.11.2012 г. 

с идентификатор 63427.10.372.1 

Гр. Русе, Общ. Русе, Обл. Русе 
ПО кадастралната карта и кадастралните регистри, ОдОбрени със 3аповед РД-18-91 / 15.12.2007г. 
на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК 
ПОследн0 иэменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР 
Адрес на сградата: гр. Русе, кв. СРЕДНА КУЛА, ул. ДИМИТЪР ТАЛЕВ № 2 
Сградата е разпОлОжена в пОземлен имОт с идентификатОр 63427.10.372 
Застр0ена плОщ: 809 кв.м 
Брой етажи: 3 
Предназначение: Сграда за образование 
НОмер п0 предхОден план: няма 

координатна система 1970г. 

М 1:1000 

СОбственици: 
1. 000530632, ОБЩИНА РУСЕ 
Ид. част 1/1 От правОт0 на сОбственОст върху сградата 
Акт за публична общинска собственОст № 136 тОм XXV11 per. 10163 ,qeno 6176 От 19.07.2004г. , издаден От 
СЛУЖБА ПО ВПИСВАНИЯТА РУСЕ 

Скица № 12122 / 16.11.2012 г. е издадена въз ОснОва на 
дОкумент с входящ № 99-8295 / 15.11.2012 г. 
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СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЬР - гр. РУСЕ 
7000, Ул. "ЦЪРКОВНА нЕ3АВИСИМОСт" №18, ет.6, 082/872035; 822145, 

ruse@cadastre.bg, асад_ruse@mail.bg, БУЛСТАт:130362903 

СКИЦА НА СГРАДА 
№ 12123/ 16.11.2012 г. 

с идентификатор 63427.10.372.2 

Гр. Русе, общ. Русе, обл. Русе 
По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със 3аповед РД-18-91 / 15.12.2007г. 

на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК 
ПОследно изменение Със запОвед: няма издадена заповед за изменение в КККР 
Адрес на сградата: гр. Русе, кв. СРЕДНА КУЛА, ул. ДИМИТЪР ТАЛЕВ № 2 
Сградата е разпОложена в пОземлен имот с идентификатор 63427.10.372 
Застроена площ: 234 кв.м 
Брой етажи: 2 
Предназначение:Сграда за образование 
Номер по предходен план: няма 

координатна Система1970г. 
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М 1:500 

Собственици: 
1. 000530632, ОБLЦИНА РУСЕ 
Ид. част 1/1 от правото на сОбственОст върху сградата 
Акт за публична Общинска сОбственост № 136 тОм XXV11 
СЛУЖБА ПО ВПИСВАНИЯТА РУСЕ 

Скица № 12123 / 16.11.2012 г. е иэдадена въз Основа на 
дОкумент с входящ № 99-8295 / 15.11.2012 г: 

рег 10 л0 6176 от 19.07.2004г, издаден от 
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СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР - гр. РУСЕ 
7000, Ул. "ЦЪРКОВНА нЕ3АВИСИМОСТ" №18, ет.6, 082/872035; 822145, 

ruse@cadastre.bg, асад_ruse@mail.bg, БУЛСТАТ:130362903 

СКИЦА НА СГРАДА 
№ 121241 16.11.2012 г. 

с идентификатОр 63427.10.372.3 

Гр. Русе, Общ. Русе, обл. Русе 
ПО кадастралната карта и кадастралните регистри, ОдОбрени със Заповед РД-18-91 / 15.12.2007г. 
на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК 
ПОследн0 изменение със запОвед: няма издадена заповед за изменемие в КККР 
Адрес на сградата: гр. Русе, кв. СРЕДНА КУЛА, ул. ДИМИТЪР ТАЛЕВ № 2 
Сградата е разпОлОжена в пОземлен имОт с идентификатОр 63427.10.372 
Застр0ена плОщ: 585 кв.м 
Бр0й етажи: 1 
Предназначение: Сграда за образование 
НОмер п0 предхОден план: няма 

координатна система 1970г. 
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М 1:500 

СОбственици: 
1. 000530632, О6ЩИНА РУСЕ 
Ид. част 1/1 от правОто на собственОст върху сградата 
Акт за публична Общинска сОбственост № 136 тОм XXV11 pe 
СЛУЖБА ПО ВПИСВАНИЯТА РУСЕ 

Скица № 121241 16.11.2012 г. е издадена въз оснОва 
дОкумент с входящ № 99-8295 / 15.11.2012 г. 
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СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР - гр. РУСЕ 
7000, Ул. "ЦЪРКОВНА нЕЗАВИСИМОСт" №18, ет6, 082/872035; 822145, 

ruse@cadastre.bg, асад_ruse@mail.bg, БУЛСТАТ:130362903 

СКИЦА НА СГРАДА 
№ 12125 / 16.11.2012 г. 

с идентификатОр 63427.10.372.4 

Гр. Русе, общ. Русе, Обл. Русе 
По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-91 / 15.12.2007г. 
на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК 
Последн0 изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР 
Адрес на сградата: гр. Русе, кв. СРЕДНА КУЛА, ул. ДИМИТЪР ТАЛЕВ № 2 
Сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 63427.10.372 
Застр0ена плОщ: 91 кв.м 
Бр0й етажи: 1 
Предназначение: Складова база, склад 
Номер п0 предходен план: няма 

ко0рдинатна система 1970г. 

М 1:500 

Собственици: 
1. 000530632, О6ЩИНА РУСЕ 
Ид. част 1/1 от правот0 на сОбственост върху сградата 
Акт за публична общинска собственост № 136 тОм XXV11 
СЛУЖБА ПО ВПИСВАНИЯТА РУСЕ

Скица № 12125 / 16.11.2012 г. е из а ена въз ОСнова на А А ~ F~t ~ 
дОкумент с входящ № 99-8295 / 15.11.2012 г. ~'~
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СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЬР - гр. РУСЕ 
7000, Ул. "ЦЪРКОВНА нЕ3АВИСИМОСт" №18, ет.6, 082/872035; 822145, 

ruse@cadastre.bg, асад_ruse@mail.bg, БУЛСТАт:130362903 

СКИЦА НА СГРАДА 
№ 12126 1 16.11.2012 г. 

с идентификатор 63427.10.372.5 

Гр. Русе, общ. Русе, обл. Русе 
По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със 3аповед РД-18-91 / 15.12.2007г. 
на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК 
Последно изменение със заповед: мяма издадена заповед за изменение в КККР 
Адрес на сградата: гр. Русе, кв. СРЕДНА КУЛА, ул. ДИМИТЪР ТАЛЕВ № 2 
Сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 63427.10.372 
Застроена площ: 38 кв.м 
Брой етажи: 1 
Предназначение: Складова база, склад 
Номер по предходен план: няма 

координатна система 1970г. 
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372 

М 1:500 

Собственици: 
1. 000530632, ОБЩИНА РУСЕ 
Ид. част 1/1 от правото на собственост върху сградата 
Акт за публична общинска собственост № 136 тлм XXV11 per. 10163 
СЛцЖБА ПО ВПИСВАНИЯТА РУСЕ 

Скица № 12126 / 16.11.2012 г. е издадена въз основа на 
документ с входящ № 99-8295 / 15.11.2012 г. 

176 от 19.07.2004г, издаден от 
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РЕПУБJцHКА БЪЛГАРИЯ 

Министьр на образованието и науката 

~ 
№ 

Рд• г9-~• 2023 г. 

до 

г-Н ПЕНЧ® МИ.тдК® 

BC1VIЕ'I' ИА OБIg[ИНА РУСЕ 

На Ваш № 04-17-2 от 18.01.2023 г. 

цВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИЛКОв, 

В Министерството на образованието и науката посгьпи Ваше писмо, с което правите 

предложение .за съгласие за допускане на устройствена процедура за промяна 

предназначението на ПИ с идентификатор 63427.10.372, УПИ III -„за училище", кв. 147, 

кв."Средна  и сградите в него в сгради и УПИ -„за социални нужди". 

Предложението е разгледано от комисия, назначена със Заповед № РД 09-: 

656/19.03.2020 г., изменена със Заповед .№ РД 09-3729/29.07.2022 г. на минисrьра на; 

образованието и науката. На основание на взетите от комисията решения с протокол № 282, 

т. . 3 Ви уведомявам, че Министерството на образованието и науката потвърждава отказа, 

направен с протокол № 150 от 04.09.2017 г. и протокол № 160 от 06.03.2018 г. за писмено 

съгласие за допускане на устройствена процедура за промяна предназначението на ПИ с 

идентификатор 63427.10.372, УПИ III -„за училище", кв. 147, кв. Средна кула и сградите в 

него в сгради и УПИ -„за социални нужди" със следния мотив: 

За изразяване на писмено съгласие на министьра на образованието и науката на 

основание чл. 39, ал. 3 и чл. 134, ал. 9 от ЗУТ за промяна предназначението на сграда или част 

от сграда - обект на образованието и науката, и/или_за изменение на подробните 

устройствени планове за промяна предназначението на урегулирани поземлени имоти, 

отредени за обекти на образованието и науката, следва да се представи: 
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мотивирано предложение на кмета на община Русе за промяна на предназначението 

на урегулирания поземлен имот и сградите в него, съобразено с правилата и нормативите за 

устройство на отделните видове територии и устройствени зони; както и съдържащо и 

изготвено въз основа на оценка на образователните потребностите в общината след анализ на 

училищната мрежа; 

— решение на Общинския съвет — Русе за промяна на предназначението на 

урегулирания поземлен имот и сградите в него, съобразено с правилата и нормативите з I 

устройство на отделните видове територии и устройствени зони, както и съдържащо и 

изготвено въз основа на оценка на образователните потребностите в общината след анализ на 

училищната мрежа; 

— становище на Регионапното управление на образованието — Русе за промяна на 

; предназначението на уретулирания поземлен имот и сградите в него, съобразено с правилата 

и нормативите за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, както и 

съдържащо и изготвено въз основа на оценка на образователните потребностите в общината 
i 

след анализ на училищната мрежа; 

извадка от действащия ПУП — план за регулация и план за застрояване; 

предложения за изменение на ПУП — план за регулация и план за застрояване с 

обяснителназаписка; 

— одобрени архитектурни проекти на сградите (съществуващо положение); 

инвестиционни проекти (идейни проекти или идейни скици) за промяна 

предназначението на сградите. 

ПРОФ. САШО ПЕНОВ 

Министьр на образование 

5igned by Sasho Georgiev Peno 

r_: s,TF~fHH® 
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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

Министеретво на образованиета и науката 

Региона.тно управление на образованието - гр. Русе 

10.2.2023 г. 

Х РД-13-189/ 10.02.2023 г. 

Докvмент, регистриран от: 

Siqned bv Rositsa Plamenova Nikolaeva 

До 
Г-И ПЕИЧО МИЛКОВ 

КМЕТ ИА 

ОБЩИИА РУСЕ 

Относног пцс.мо с цзх. N° 31-198-1/06.02.2023 г. на Общцна Русе за предоставяне на 

становище за проияна предназначеыцето на поземлен ц.мот с цдентцгfiикатор 

63427.10.372, ведно с построенцте в нега сг..радц (бцвше ОУ„Св. св. Кцрия и Методий" - 

~р. Русе, кв. С'Ледна kyna,.) 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИИ МИЛКUВ, 

1. С писмо, с изх. № 31-198-1/06.02.2023 г. на Община Русе, с вх. № РД-13- 

177/08.02.2023 г. в Регионално управление на обра.зованиетn (РУО) - Русе, информирате 

РУО - Русе, че в общинага е образувана преписка за промина предназначеннето на 

поземлен ииот с ндеитификатор 63427.10.372 по Кадастралната карта и кадастралиите 

регистри на гр. Русе, одобрени със Зanовед № РД-18-91/15.12.2007 г. на Изпълнителния 

директор на АГКК, с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на 

трайно ползване: „За обект комплекс за образование", площ от 8678 кв.м., бивше ОУ „Св. 

св. Кирил и Метадкй" - гр. Русе, с административен адрес: гр. Русе, кв. Средна кула, ул. 

Р1УО - Русе, ул. „ Църковна незавцсииост " N_° 18, тел.: 082/83-45-32; е-mat1: mafl@riо-rure. org 

стр. 1 от 4 



Класификация на информацията: 
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„Димитьр Талев" № 2, предмет на Акт за частна общинека собственост № 6863/14.01.2013 

г., в имот с начин на трайно ползване: „За социални недно с поrгроенгrге и 

него сгради, както следва: 

- сграда с идентификатор 63427. 10.372. 1, със застроена площ от 809 кв.м., триетажна, 

с предназначение „Сграда за обрдзонание` ; 

- сграда с идентификатор 63427. 1 0.372.2, със застроена площ от 234 кв.м., двуетажна, 

с предназначение „Сграда за образование` ; 

- сграда с идентификатор 63427.10.372.3, със застроена площ от 585 кв.м., триетажна, 

с предназначение „Сграда за образование"; 

- сграда с идентификатор 63427.10.372.4, със застроена площ от 91 кв.м., едноетажна, 

с предназначение „Складова база, склад"; 

- сграда с идентификатор 63427.10.372.5, със застроена площ от 38 кв.м., едноетажна, 

с предназтiачеиие „Складова база, склад". 

Във Вашето писмо е посочено, че имотьт не се ползва елед закриване на училището 

през 2007 г., като състоянието на сгрддите не е добро, както отвън, така и отвътре и същите 

се нуждаят от основен ремонт. Информирате ни още, че в някои от стаите има олющени 

стени и тавани, в санитарните помещения фаянсът частично е повреден, има теч от 

покривите, някои от стъклата са счупени, а електро и ВиК инеталациите са 

компрометирани. 

2. Съгласно разпоредбата на чл. 305, ал. 1 от Закона за предучилищното и 

училищното образование имотите или части от тях и вещите, освободени в резултат на 

закриване или преобра.зуване на държавня и общински училища, детеки градини и центрове 

за подкрепа за личностно ра.звитие, се използват за образователни, зцравыи, социални или 

хуманитарни дейности по реда на Закона за държавната собственост, Закона за общинската 

собственост и подзаконовите актове по прилагането им. 

ОУ „Св. св. Кирил и Методий" — гр. Русе, кв. Средна кула е закрито със Заповед N~~ 

РД-14-15б/12.Об.2007 г. на минисrьра на образованието и науката, сч:итано от 15.09.2007 г. 

Предвид обстоятелството, че след приключване на планираната процедура за 

промяна предиазначението на горепосочения поземлен имот с идентификатор 63427. і 0.372, 

ведно с построените в него сгради, ще бъде променено предназначението му от „За обект 

комплеке за образование" в ,,За социални нужди", изискахме информация от всички 

образователни институции на територията на Община Русе за наличие на необхоцимост, 

във връзка с осъществяваната от тях дейност, от използването на горепосочения имот и 
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построените в него сгради за образователни дейности. Нито една институция не заяви 

ігатребност от имота. 

От извършения анализ на мрежата от детски градини и училища на територията на 

Община Русе и подадените данни за броя на децата в Национал:ната електронна 

информационна система за предучилищното и училищно обризование е ви:1ц3о, че 

съществуващата мрежа от образователни инетит}ции обезпечава в достатьчна степен 

образователния процес. 

3. Предвид гореизложеното РУО — Русе изразява положително етанонище за 

промяна предиазначението на поземлен имот с идентификатор 63427.1().372 по 

Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, одобрени със Заповед № РД-18- 

91/15.12.2007 г. на изпълнителиия директор на АГКК, с трайно предназначение на 

територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: „За обект комп:гекс за образование", 

площ от 8678 кв.м., бивгпе ОУ „Св. ев. Кирил и Методий" — гр. Русе, с административен 

адрес: гр. Русе, кв. Средна кула, ул. „Димитьр Талев" № 2, предмет на Акт за частна 

общинска собственост № 6863/14.01 .201 3 г., в ,,За еоциални нуждн", недно с построените 

в него сгради, какrо слецва: 

- сграда с идентификатор 63427.10.372.1, със застроена плош от 809 кiз.м., триетажна, 

с предназначение „Сrраца за образование` ; 

- сграда с идентификатор 63427.10.372.2, със застраена плогц от 234 кв.м., двуетажна, 

с предназначение „Сграда за образование"; 

- сграда с идентификатор 63427.10.372.3, със застроена площ от 585 кв.м., триетажна, 

с предназначение ,,Сгрдда за образование` ; 

- сграда с идентификатор 63427.10.372.4, със застроена площ от 91 кв.м., ецноетажна, 

с предназначение „Gклацова база, склад` ; 

- еграда с идентификатор 63427.10.372.5, със застроена площ от 38 кв.м., едноетажна, 

с предназначение „Складова база, склад". 

4. Напомняме Ви, че следва да изпратите цялата преписка, заецно с настоящото 

положително становище, до Министерство на образованието и науката, тъй като еъгласно 

чл. 39, ал. 3 и чл. 134, ал. 9 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) за промяна на 

предназначението на сграда или част от сграда — обект на образованието и науката и/или 

изменение на подробните устройствени планове за промяна на предназначението на 

урегулирани поземлени имоти - собСгвеност на държавата или общините, отреденгг за 
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образователни дейности, може да се извърши при условията и пл реда на ЗУТ само след 

писмено съrласие на министьра на образованието и иауката. 

С уважение, 

~Pcy6PA3U. 

Х 
РЕЕИОЧАtьм0 

УПРАВЛЕпИЕйй 
QБРА30вАйИЕТо 

РуС; 

Д-Р РО А fOPYti1E6 
Начапникна Рц.О .Р~се 

Подпиеано от: 51ava Petkova Racheva 

10.2.2023 г. 

Иs4 отцсс~: 

Асен Даскалов 

Нвчалиик на отдел АПФСИU в РУО — Русе 

РУО — Pyce, уп. ., Църковни независимпст " N_о 18, тел.: 082/$3-45-32: e-mai1: mcrfl ria-ruse. vrк 
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Рееистрдциоис•и uяgekc и gвтв 

до 
Г-ЖА МИРUСЛАВА МАРКОВА 
ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ „УПРАВЛЕНИЕ ИА СОБСТВЕНОСТТА" 
ОБЩИИА РУСЕ 

УВАЖАЕМА ГОСIIОЖО МАРКОВА, 

В изпълнение на Националната стратегия за дългосрочиа грижа 2018-2030 и Планът за 
действие за периода 2022-2027 г., за иsпълнение на Националната стратегия за дългосрочна 
грижа, приет с Решение № 509 на Министерския съвет от 21 юли 2022 г., община Русе е сред 
определените коккретни общини, които е необходимо да предприемат действия за 
преструктуриране и реформиране на съществуващите домове за стари хора, какъвто е Дом за 
стари хора „Възраждане" /ДСХ/ - Русе. 

Предвид гореизложеното и във връзка с разпоредбите на новия Закон за социалните 
услуги и подзаконовите нормативни актоие, до 2025 година определените общини трябва да са 
приключили съответните действия за реформиране на ДСХ и привеждането им в съответствие 
с изискванията на стандартите, регламентирани в Наредбата за качество на социалните услуrи. 

В тази връзка, община Русе предприе действия за кандидатстване с проектно 
предложение по открита процедура към МТСП за финансиране, с цел успешно реформиране 
на ДСХ „Възраждане"-Русе, като крайният срок за подаване на проектното предложение е 
17.03.2023 г. 

Действията са насочени към СМР на три обекта: сградата на ДСХ „Възраждане"— Русе, 
сградата на бившия Дом за пълнолетни лица с физически увреждания „Милосърдие" в кв. 
Средна кула и сградата на UY „Св. Св. .Кирил и Методий" в кв. Средна кула, община Русе. 

Съгласно Заповец № РД-14-156/12.06.2007 г. на министьра на образованието и науката и 
с Решение на ОбС-Русе е закри•го ОУ „Св. Св. Кирил и Метлдий" в кв. Средна кула, община 
Русе, поряди липса на достатьчно брой ученици, както и нецелесъобразно ползването на 
сградата за образлвателни цели. От учебната 2007/2008 г. не се осъществява прием на ученици 
в посочено училище. Децата в училищна възраст от кв. Средна кула са насочени и до момента 
посещават ОУ „Х.риста Смирненски" в кв. Долапите, община Русе, където са осигурени 
подходящи условия за целодневно обучение. Чл. 305, ал. 1 от 3акона за предучилищното и 
училищно образование имотите или части от тях, освободени в резултат на закриване на 
общински училища, се използват за образователни, здравни, социални или хуманитарни 



дейности по реда на ЗДС, ЗОС и подзаконовите актове по прилагането им. Нв е необходимо 
предприемане на последващи действия по ЗПУО, тъй кито отладнялата необходимост от имота 
е настъпила преди влизането му в сила, а именно 01.08.2016 г. 

бт 2007 г. до момента сградата на ОУ ,,Св. Св. Кирил и Методий" в кв. Средна кула, 
община Русе, която е общинска собственост е неизползвана от страна на образователната 
система, поради отпаднала необходимост и не се стопанисва, поради което предлагам да бъде 
излолзвана за социална услуга-резидемтна грижа за пълнолетни лица в нетрудоспособна 
възраст и да бъде включена в лроектното предложение на община Русе при кандидатстването 
по Комлонент „Социално включване", Програма за Модернизиране на дългосрочната грижа, 
по Процедура чрез директно предоставяне на средетва от Механизма за възстановяване и 
устойчивост на конкретни крайни получатели за иsпълнение на инвестиции BG-RRP-11.010 
„Извършване на строителни дейности и доставка на оборудване и обзавеждане с оглед 
реформиране на съществуващите домове за стари

Настоящото становище е изразено във връзка с провеждане на процедура за промяна 
предназначението на у` гулираният поземлен имот и сiрадите в него. 

С уважение, 

Катя Петрова `! 
Директор дирекциsг „Ху.манитарни деiiности " 


