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ДO
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ГР. ЕЛЕНА

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от инж. Дилян Стефанов Млъзев - кмет на община Елена
Относно: Учредяване безвъзмездно право на ползване в полза на Народно читалище
„Съзнание-2012” с. Яковци
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
В общинска администрация е постъпило заявление от НЧ „Съзнание - 2012” с. Яковци,
чрез Румен Иванов Стойков, секретар на читалището, за продължаване срока на договор,
с който е предоставено читалището. Към молбата e приложено Решение № 133 /
29.06.2016 г. на Великотърновския окръжен съд, търговско отделение за вписване в
регистъра на юридически лица с нестопанска цел. Читалищното настоятелство и към
момента използва сградата, която е необходима за осъществяване на читалищната
дейност.
В чл. 39, ал. 4 от Закона за общинската собственост (ЗОС) е дадена възможност да се
учреди безвъзмездно право на ползване върху имот - частна общинска собственост, без
търг или конкурс, за срок не по-дълъг от 10 години, след решение на общинския съвет,
прието с мнозинство две трети от общия брой на съветниците. С оглед нуждата от
полагане на дължимите грижи за опазването на имота и използването му по
предназначение, задоволяване на потребностите на гражданите на общината и развитие на
културно-просветната и читалищната дейност на територията на общината, е необходимо
за имот с идентификатор 87326.353.71 с площ от 312 кв. м. заедно със сграда с
идентификатор 87326.353.71.1 със ЗП площ от 106 кв. м., бр. етажи - един, предназначение
„сграда за обществени нужди”, конструкция - паянтова и сграда с идентификатор
87326.353.71.2 със ЗП 51 кв.м., бр. етажи - един, предназначение „селскостопанска
сграда”, актувана с АОС № 852 / 28.02.2014 г., вписан в Службата по вписвания при
Районен съд - гр. Елена под № 140, том І на 04.03.2014 г. да се учреди безвъзмездно право
на ползване на НЧ „Съзнание - 2012” с. Яковци.
Във връзка с гореизложеното, предлагам на Вашето внимание следния

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ:
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. 39, ал. 4 от Закона за общинската собственост,
Общински съвет Елена:
1. Дава съгласие за учредяване на безвъзмездно право на ползване, за реализиране
на целите и дейностите, предвидени в чл. 3 от Закона за народните читалища, при
спазване на регламентираните ограничения, за срок от 10 (десет) години на
Народно читалище „Съзнание - 2012” с. Яковци върху застроен поземлен имот с
идентификатор 87326.353.71 с площ от 312 кв. м. заедно със сграда с
идентификатор 87326.353.71.1 със ЗП площ от 106 кв. м., бр. етажи - един,
предназначение „сграда за обществени нужди”, конструкция - паянтова и сграда
с идентификатор 87326.353.71.2 със ЗП 51 кв.м., бр. етажи - един, предназначение
„селскостопанска сграда”, актуван с АОС № 852 / 28.02.2014 г., вписан в
Службата по вписвания при Районен съд - гр. Елена под № 140, том І на
04.03.2014 г.
2. Възлага на кмета на общината да сключи договор за учредяване безвъзмездно
право на ползване на имота, описан в т.1 с Народно читалище „Съзнание - 2012”,
с. Яковци.

С уважение,

инж. ДИЛЯН МЛЪЗЕВ
Кмет на община ЕЛЕНА

Изготвил:
Петя Ст. Добрева - Костадинова, главен експерт „ОСКП“
06.08.2019 г., 15:30 ч.

Съгласувал:
Драгомир Цанев – главен юрисконсулт

2

