
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГР.СЕПТЕМВРИ 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
№338 

Взето с Протокол №12 от извънредно заседание на Общински съвет гр. Септември, 

проведено на 08.06.2016г. 

Относно: Придобиване право на собственост върху УПИ VII-Читалище, кв. 10, състоящ 
се от 1140 кв. м., заедно с построените в имота двуетажна масивна сграда с РЗП 888 
кв.м. и ЗП 383 кв.м. и едноетажна масивна сграда с РЗП 14 кв. м. в полза на Народно 
читалище „Христо Ботев 1928”, село Ковачево, община Септември; 

- Кандидатстване на Народно читалище „Христо Ботев 1928”, село Ковачево с 
проектно предложение по „Програма за развитие на селските райони 2014-
2020г.” 

- Прилагане на чл. 60, ал. 1 от Административно процесуалния кодекс за 
допускане на предварително изпълнение. 

 
Общинския съвет при община Септември, след като се запозна с 

предложението на Кмета на община Септември, след станалите обсъждания, 
разисквания и на основание чл. 21, ал.1, т. 8 и т. 23 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 35, ал. 5 от Закона за общинската 
собственост, чл. 22, ал. 1, т. 7 от Наредбата за реда за придобиване, управление и 
разпореждане с общинско имущество  на община Септември и чл. 60, ал. 1 от 
Административно процесуалния кодекс, Общински съвет при община Септември, 

 
Р Е Ш И: 

 
1. Общинският съвет при община Септември приема и дава своето съгласие за 

инициираните от Народно читалище „Христо Ботев 1928”, село Ковачево искания и 
намерения; 

2. Да се прехвърли чрез дарение, правото на собственост върху недвижим имот, 
представляващ: УПИ VII-Читалище, кв. 10, състоящ се от 1140 кв. м., заедно с 
построените в имота двуетажна масивна сграда с РЗП 888 кв.м. и ЗП 383 кв.м. и 
едноетажна масивна сграда с РЗП 14 кв. м. в полза на Народно читалище „Христо Ботев 
1928”, село Ковачево, община Септември. 

3. Възлага на Кмета на община Септември, да издаде Заповед и да подпише 
Договор за Дарение на недвижим имот, представляващ: УПИ VII-Читалище, кв. 10, 
състоящ се от 1140 кв. м., заедно с построените в имота двуетажна масивна сграда с РЗП 
888 кв.м. и ЗП 383 кв.м. и едноетажна масивна сграда с РЗП 14 кв. м. в полза на Народно 
читалище „Христо Ботев 1928”, село Ковачево, община Септември, като в Договора 
изрично се упомене, че недвижимият имот предмет на Дарение, следва да се използва за 
читалищни дейности, културни, социални и обществени и туристически цели, както и да 
не се извършват разпоредителни действия по продажба, залог или ипотека с въпросния 
имот в полза на трети лица или учреждения. Главната зала на читалището да се 
отдава безвъзмездно за читалищни дейности, културни, социални, обществени 
и туристически цели, като Читалищните настоятелства не се 
облагодетелстват от нея. 

4. Общинският съвет при община Септември приема и дава своето съгласие, 
Народно читалище „Христо Ботев 1928”, село Ковачево да кандидатства по „Програма за 
развитие на селските райони 2014-2020г.”, Мярка М07 — „Основни услуги и обновяване 
на селата в селските райони”, Подмярка 7.2. с проект за „Реконструкция и ремонт на 
двуетажна масивна сграда с РЗП 888 кв.м. и ЗП 383 кв.м. и едноетажна масивна сграда с 



РЗП 14 кв. м. и подобряване на прилежащото пространство в УПИ VII-Читалище, кв. 10, 
състоящ се от 1140 кв. м.” 

5. Общинския съвет при община Септември, приема че дейностите по проект: за 
„Реконструкция и ремонт на двуетажна масивна сграда с РЗП 888 кв.м. и ЗП 383 кв.м. и 
едноетажна масивна сграда с РЗП 14 кв. м. и подобряване на прилежащото пространство 
в УПИ VII-Читалище, кв. 10, състоящ се от 1140 кв. м.”, отговарят на целите и 
приоритетите на Общинския план за развитие 2014 - 2020 година както следва: 

Стратегическа цел 1: Повишаване конкурентоспособността на местната икономика, 
постигане на интелигентен и устойчив растеж. 

Приоритет 1.3: Насърчаване на предприемачеството и промотиране на местния 
потенциал. 

Приоритет 1.4: Формиране на местен туристически продукт 
Стратегическа цел 2: Обновяване и развитие на техническата инфраструктура и 

подобряване качеството на околната среда 
Приоритет 2.3: Развитие на социалната инфраструктура 
Приоритет 2.4: Обновяване и благоустрояване на населените места 
6. Общинският съвет при община Септември приема и дава своето съгласие във 

връзка с краткия срок, в който следва да бъде подготвено проектно предложение 
„Реконструкция и ремонт на двуетажна масивна сграда с РЗП 888 кв.м. и ЗП 383 кв.м. и 
едноетажна масивна сграда с РЗП 14 кв. м. и подобряване на прилежащото пространство 
в УПИ VII-Читалище, кв. 10, състоящ се от 1140 кв. м.” за кандидатстване, в периода 
04.07.2016г. – 31.07.2016г., съгласно Индикативния график за прием публикуван на 
официалния интернет портал на ПРСР - http://prsr.government.bg/, решението на 
общински съвет при община Септември, както и последващите действия по издаване на 
съответните административни актове да бъдат приложени в действие чрез 
предварително изпълнение в съответствие с чл. 60, ал. 1 от Административно 
процесуалния кодекс.  

Мотиви: 
Влизането в сила на решението на общинския съвет и последващата Заповед по 
стандартния ред регламентиран в Административно-процесуалния кодекс, ще доведе до 
прекомерно забавяне в процедурата по извършване на дарение и цялостната подготовка 
на технически/работен проект и Заявлението за подпомагане, необходими на Народно 
читалище „Христо Ботев 1928”, село Ковачево за кандидатстване по ПРСР в сроковете 
съгласно Индикативния график за набиране на Заявления за подпомагане, публикуван на 
официалния интернет портал на ПРСР 2014-2020г., а именно: 04.07.2016г. - 31.07.2016г. 
Предоставената възможност на Читалищата на територията на страната за подобряване 
на инфраструктурата и модернизиране на материално техническата база по Програма за 
развитие на селските райони през посоченият по-горе прием на проектни предложения 
ще създаде благоприятна възможност от изключително значение за развитието на 
читалищната инфраструктура и потенциал на учреждението. Това от своя страна ще 
окаже ефект в положителна посока върху развитието на община Септември в обществен, 
културен, социален и туристически аспект. Несъмнено по този начин ще се защитят 
особено важни  обществени интереси и потребности от значение за населението и всички 
гости на територията на община Септември и региона като цяло. 

 
Общ брой на общинските  съветници:        21    

Присъствали:            18           

Гласували:            18         

“ЗА”             18          

“ПРОТИВ”               0    

“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”                                         0                                       

ЛАЗАР ВЛАЙКОВ 

Председател на ОбС-Септември                                            


