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ДO 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ГР. ЕЛЕНА 

  

ПП РР ЕЕ ДД ЛЛ ОО ЖЖ ЕЕ НН ИИ ЕЕ   

от инж. Дилян Стефанов Млъзев, кмет на община Елена 

 

Относно: Отмяна на Решения №№ 124 и 125 на Общински съвет Елена 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

Със свои Решения №№ 124 и 125 по Протокол № 12 от 25.08.2016 г. Общински съвет 

Елена е учредил безвъзмездно право на строеж за срок от 10 години в полза на 

читалищните настоятелства при НЧ „Надежда - Беброво - 1870“, с. Беброво и НЧ „Искра - 

1900“, с. Константин, върху ползваните от тях читалищни сгради - частна общинска 

собственост. Учредяването на правото на строеж е според изискванията на Наредба № 12 

от 25.07.2016 г. за прилагане на подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването 

или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 

„Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на 

селските райони за периода 2014 - 2020 г. и във връзка с намерението на читалищните 

настоятелства да се възползват от възможността за подаване на заявления за подпомагане 

по обявения прием със Заповед № РД 09 - 552 / 02.08.2016 г. на Министъра на земеделието 

и храните. 

Със свои Заповеди №№ ОА 04 - 7027 и ОА 04 - 7028  от 07.09.2016 г., Областният 

управител на област Велико Търново, в изпълнение на своите правомощия по чл. 45, ал. 4 

от Закона за местното самоуправление и местната администрация, е върнал двете 

горецитирани решения за ново обсъждане от Общински съвет Елена. Мотивите за 

връщането са, че основанието, послужило за вземане на двете решения, е чл. 37, ал. 6, т. 1 

от Закона за общинската собственост (ЗОС), съгласно който безвъзмездно право на строеж 

се учредява без търг или конкурс след решение на общинския съвет, прието с мнозинство 

повече от половината от общия брой на съветниците, на юридически лица на бюджетна 

издръжка. Според Областния управител, обстоятелството, че едно юридическо лице 

получава или може да получи субсидия или друг вид финансова подкрепа от държавния / 

общинския бюджет, не обосновава извода, че същото е на бюджетна издръжка, поради 

което разпоредбата на чл. 37, ал. 6, т. 1 от ЗОС се явява неприложима. Според експертите 
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от областна администрация, като основание за двете решения е следвало да послужи чл. 

37, ал. 5 от същия закон, съгласно който общия ред за учредяване на безвъзмездно право 

на строеж без търг или конкурс е решение на общинския съвет, прието с мнозинство две 

трети от общия брой на съветниците. В конкретния случай при вземането на двете 

решения е налице абсолютно мнозинство от 15 гласа „ЗА“ от 15 присъствали на 

заседанието съветници, което надхвърля законово изискуемия минимум (12 гласа „ЗА“), 

но въпреки това в основанията е цитиран чл. 37, ал. 6, т. 1 от ЗОС, което прави двете 

решения незаконосъобразни и порочни. 

Във връзка с гореизложеното, предлагам на Вашето внимание следния 

 

ППРРООЕЕККТТ  ЗЗАА  РРЕЕШШЕЕННИИЕЕ::  

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, във връзка с чл. 45, ал. 9 от Закона за общинската собственост, в 

изпълнение на Заповеди №№ ОА 04 - 7027 и ОА 04 - 7028  от 07.09.2016 г. на Областния 

управител на област Велико Търново, Общински съвет Елена: 

1. Отменя свое Решение № 124 по Протокол № 12 от 25.08.2016 г. относно 

учредяване безвъзмездно право на строеж в полза на читалищното 

настоятелство на НЧ „Надежда - Беброво - 1870“, с. Беброво. 

2. Отменя свое Решение № 125 по Протокол № 12 от 25.08.2016 г. относно 

учредяване безвъзмездно право на строеж в полза на читалищното 

настоятелство на НЧ „Искра - 1900“, с. Константин. 

 

 

  

 

 

С уважение, 

 

 

инж. ДИЛЯН МЛЪЗЕВ 

Кмет на община ЕЛЕНА 


