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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: Учредяване безвъзмездно право на строеж в полза на читалищните 

настоятелства на НЧ „Надежда - Беброво - 1870“, с. Беброво и НЧ „Искра - 1900“, с. 

Константин 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

Със заповед № РД 09 - 552 / 02.08.2016 г. на Министъра на земеделието и храните е 

обявен период на прием на заявления за подпомагане по 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. Сред допустимите 

за подпомагане дейности са „изграждане, реконструкция, ремонт, реставрация, закупуване 

на оборудване и/или обзавеждане на обекти, свързани с културния живот, вкл. мобилни 

такива, вкл. и дейности по вертикалната планировка и подобряване на прилежащите 

пространства“. За тези дейности могат да кандидатстват както общините, така и 

читалищата, регистрирани по Закона за народните читалища.  

Отчитайки критериите за оценка на заявленията за подпомагане, сред които основен е 

броят на населението, на което съответните читалища предоставят услуги, налице е 

обективна възможност финансиране по подмярката да получат читалищата в с. 

Константин и с. Беброво. Едно от изискванията на Наредба № 12 от 25.07.2016 г. за 

прилагане на подмярка 7.2 е проектите да се изпълняват върху имот - собственост на 

кандидата, а когато имотът не е собственост на кандидата и проектите включват 

строително-монтажни работи, за които се изисква разрешение за строеж съгласно Закона 

за устройство на територията, към проектите се прилагат документи за учредено право на 

строеж върху имота за срок не по-малко от 10 години. 

Читалищните сгради в селата Беброво и Константин са частна общинска собственост, 

актувани съответно с АОС № 118 / 22.04.1997 г. и АОС № 208 / 20.12.1999 г. Съгласно чл. 
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37, ал. 5 от Закона за общинската собственост, безвъзмездно право на строеж се учредява 

без търг или конкурс след решение на общинския съвет, прието с мнозинство две трети от 

общия брой на съветниците. 

Във връзка с гореизложеното, предлагам на Вашето внимание следния 

 

ППРРООЕЕККТТ  ЗЗАА  РРЕЕШШЕЕННИИЕЕ::  

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, във връзка с чл. 37, ал. 5 от Закона за общинската собственост, 

Общински съвет Елена: 

1. Учредява безвъзмездно право на строеж за срок от 10 години в полза на 

читалищните настоятелства, както следва: 

1.1. На читалищното настоятелство при НЧ „Надежда - Беброво - 1870“, с. 

Беброво – върху следния недвижим имот, частна общинска собственост 

съгласно АОС № 118 / 22.04.1997 г., вписан в Службата по вписванията при 

Районен съд - гр. Елена под № 87, том І, на 28.02.2011 г., а именно: масивна 

сграда на два етажа със застроена площ 563 кв.м., заедно с дворно място от 

710 кв.м., попадащо в парцел VІІІ-339 в кв. 38 по плана на с. Беброво. 

1.2. На читалищното настоятелство при НЧ „Искра - 1900“, с. Константин – 

върху следния недвижим имот, частна общинска собственост съгласно АОС 

№ 208 / 20.12.1999 г., вписан в Службата по вписванията при Районен съд - 

гр. Елена под № 188, т. ІІ, на 15.03.2005 г., а именно: масивна сграда на два 

етажа и дворно място от 2600 кв.м., попадащи в парцел I-293, кв.32 по плана 

на с. Константин. 

2. Предоставянето на правото на строеж се извършва в съответствие с приложимите 

разпоредби на Закона за устройство на територията и свързаните с него подзаконови 

нормативни актове. 

3. Възлага на кмета на община Елена да сключи договорите с читалищните 

настоятелства в съответствие с т. 1.1. и т. 1.2. от настоящото решение.  

 

 

 

С уважение, 

 

 

инж. ДИЛЯН МЛЪЗЕВ 

Кмет на община ЕЛЕНА 


