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ДО 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
ШУМЕН 
 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 
от 

Любомир Христов – кмет на община Шумен 
 
 
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ, 
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 
 
  
 В община Шумен е постъпила докладна записка от Димитър Ботев, кмет на 
с.Панайот Волово, община Шумен относно необходимостта от уреждане на правото на 
управление на училищните земи, находящи се в землището на с. Панайот Волово, 
местност „Горен баямлък“, идентификатор 55316.14.1, с обща площ от 27 дка. 
 Със свое Решение № 584 по протокол № 37 от 18.06.2002 г., Общински съвет – 
Шумен по т. 3.4.  – училищните земи /27 дка/ са предоставени за управление на 
Училищното настоятелство като с приходите от тях се подпомагат учениците от 
с.Панайот Волово, учещи в ОУ „Васил Левски“ с. Градище. 
 С Решение от 14.07.2000 г. на Шуменският окръжен съд по фирмено дело № 679 
по описа за 2000 г. е вписано в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел 
„Училищно настоятелство при ОУ „П.К.Яворов“, с. Панайот Волов с наименование 
„ВЯРА – 2000“, със седалище и адрес на управление: с. Панайот Волов, ул. „Никола 
Вапцаров“ № 3. Училищното настоятелство е избрано за срок от две години, след 
изтичането на който не е извършвана нова регистрация. След закриването през 2002 г.  
на училището  ОУ „П.К.Яворов“, с. Панайот Волов и след изтичането на законовият 
срок за регистрация, училищното настоятелство „ВЯРА – 2000“ не е действащ орган. 
 След извършена справка за броя на учениците от с. Панайот Волово, които се 
обучават в ОУ „Васил Левски“ с. Градище се установи, че към учебната 2002/2003 те са 
били 8 ученика, а през учебната 2016/2017 – 3-ма ученика. Същите не са обучават 
целодневно. За транспортирането им се ползва действащия в момента транспорт с 
маршрут Шумен – с. Панайот Волово – с. Белокопитово – с. Струйно – с. Градище и 
обратно. 
  На проведено на 24.03.2016 г. заседание Кметският съвет, с. Панайот Волово, 
община Шумен е обсъдил проблема с училищните земи, тяхното стопанисване и 
управление. Видно от извадка от цитирания протокол: „Тъй като училището е закрито 
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през 2002 г. е необходимо община Шумен да се намеси за решение собствеността на 
земите“. Кметският съвет предлага училищните земи да бъдат предоставени за 
управление на НЧ „Земеделец“, с. Панайот Волово. 
 Съгласно Решение от 11.04.2016 г. на Шуменски окръжен съд по фирмено дело 
№ 956 по описа за 1997 г. НЧ „Земеделец – 1903“ с. Панайот Волово, община Шумен е 
вписано в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел и осъществява дейност в 
обществена полза.  
 В правомощията на Общински съвет е да предостави без търг или конкурс 
земеделските земи от общинския поземлен фонд на юридически лица с нестопанска 
цел. 
  Предвид гореизложеното на основание чл. 23, ал. 2 от Наредба за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и чл. 21, ал. 1, т. 8 от 
ЗМСМА, предлагам на Общински съвет – Шумен да вземе следните 

 
Р Е Ш Е Н И Я: 

 
§1. Отменя т. 3.4 от Решение № 584 по протокол № 37 от 18.06.2002 г., Общински 
съвет- Шумен. 
§2. Предоставя за управление училищните земи, находящи се в землището на с. 
Панайот Волово, местност „Горен баямлък“, идентификатор 55316.14.1, с обща площ 
от 27 дка на НЧ „Земеделец – 1903“ с. Панайот Волово, община Шумен. 
 
 
С уважение, 
 
ЛЮБОМИР ХРИСТОВ 
Кмет на Община Шумен 
 
 


