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Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я  

О Б Л А С Т E Н  У П Р А В И Т Е Л  Н А  О Б Л А С Т  В Е Л И К О  Т Ъ Р Н О В О 

 
 

 

З А П О В Е Д  

 
№  OA04-1219 

 

Велико Търново, 18.02.2021 г. 

 

На основание чл. 32, ал. 1 и ал. 2, чл. 31, ал. 1, т. 5 от Закона за администрацията, чл. 45, ал. 4 и 

ал. 6 от Закона за местно самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 12, ал. 1 

от Закона за общинската собственост и § 4 от Закона за народните читалища 

 

                                                        ВРЪЩАМ: 

 

Решение № 228/29.01.2021 г., на общински съвет – Стражица, с което на основание чл. 

21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 5, а.ц1, т. 7 

от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Стражица, неговите комисии 

и взаимодействието му с общинската администрация, чл. 12, ал. 3 от ЗОС, чл. 17, ал. 1 от 

Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и във 

връзка с § 4 от Закона за народните читалища предоставя за безвъзмездно управление 

Масивна едноетажна сграда, представляваща Читалище със ЗП 715 кв. м. в УПИ VII, КВ. 30 по 

плана на с. Виноград, актуван с Акт за публична общинска собственост № 8059/ 28.06.2019 г. 

за срок от 10 г., за читалищна дейност на НЧ „Лев Николаевич Толстой – 1890“. 

 

за ново обсъждане в Общински съвет – Стражица, тъй като считам същото за 

незаконосъобразно, прието в противоречие с разпоредбите на Закона за общинската 

собственост и Закона за народните читалища, като излагам следните мотиви: 

 

           Протокол № 20 е получен в Областна администрация – Велико Търново с писмо с вх. № 

ОА04–963/11.02.2021 г., което обуславя срок за произнасяне на Областен управител по чл. 32, 

ал. 2, пр. 1-во от Закона за администрацията, във връзка с чл. 45, ал. 4 и ал. 6 от ЗМСМА до 

18.02.2021 г., включително. 

Към решението са приложени Предложение № 500-1/21.01.2021 г. на Кмета на Община 

Стражица, Акт за публична общинска собственост № 8059/08.10.2020 г./28.06.2019 г., 

Заявление № 500/20.01.2021 г. от НЧ „Лев Николаевич Толстой – 1890“ с МОЛ Надя Русева за 

подновяване на договор за безвъзмездно ползване на имота, Удостоверение изх. № 

20190716151412/16.07.2019 г. за вписване в търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ.  

Съгласно разпоредбата на чл. 12, ал. 3 от Закона за общинската собственост, имотите и 

вещите – общинска собственост, които не са необходими за нуждите на органите на общината 

или юридически лица и звена на общинска бюджетна издръжка, могат да се предоставят 

безвъзмездно за управление на други юридически лица на бюджетна издръжка или на 

техни териториални структури. 
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За прилагане на цитираната разпоредба е необходимо да са налице две предпоставки: 

1. имотът да не е необходим за нуждите на органите на общината или на юридически 

лица и звена на общинска бюджетна издръжка и  

2. имотът да се предоставя на друго юридическо лице на бюджетна издръжка или 

негова териториална структура. 

С Решение № 228 Общински съвет Стражица предоставя безвъзмездно за управление 

Масивна едноетажна сграда, представляваща Читалище със ЗП  715 кв.м., находящо се в 

УПИ VIII, кв. 8 по плана на с/ Вииноград, актван с АПОС № 8059/28.06.2019 Г. за срок от 10 г. 

за читалищна дейност на НЧ „Лев Николаевич Толстой – 1890“, което съгласно чл. 2, ал. 2 

от Закона за народните читалища е  юридическо лице с нестопанска цел. 

В разпоредбата на чл. 21 от Закона за народните читалища е посочено, че читалищата 

набират средства от следните източници:  

1. членски внос;  

2. културно-просветна дейност;  

3. субсидия от държавата и общинските бюджети;  

4. наеми от движимо и недвижимо имущество;  

5. дарения и завещания;  

6. други приходи. 

Обстоятелството, че част от предвидените средства за дейността на читалищата се 

осигуряват от държавния и/или общинския бюджет не може да обоснове извода, че читалищата 

са юридически лица на бюджетна издръжка по смисъла на чл. 12, ал.3 от Закона за общинската 

собственост, поради което на същите не може да се предостави за безвъзмездно управление 

имот общинска собственост.  

При приемане на решението от страна на Общински съвет – Стражица е следвало да 

съобрази, че липсва валидно правно основание, което да предоставя възможност да се учреди 

безвъзмездно право на управление върху имот общинска собственост в полза на юридическо 

лице с нестопанска цел. 

С разпоредбата на § 4 от Закона за народните читалища е предвидено, че на Народните 

читалища по реда на Закона за държавната собственост и Закона за общинската собственост 

безвъзмездно се отстъпва право на ползване върху сградите и другите недвижими имоти, 

предоставени им до влизане в сила на този закон от държавата и общинските органи за 

читалищни нужди. 
 С оглед гореизложеното, Решение № 228/29.01.2021 г, взето по Протокол № 20, от 

редовно заседание на Общински съвет – Стражица, проведено на 29.11.2021 г., е 

незаконосъобразно, прието в нарушение на разпоредбите на Закона за общинската собственост 

и Закона за народните читалища. 

 

Върнатото за ново обсъждане Решение № 228/29.01.2021 г не влиза в сила и следва да 

бъде разгледано от общинския съвет в 14-дневен срок от получаването му. 

 

           Настоящата заповед да се връчи на Председателя на Общински съвет - Стражица и 

Кмета на Община Стражица. 

 

ПРОФ. Д-Р ЛЮБОМИРА ПОПОВА   /П/ 

Областен управител на  

област Велико Търново 


