
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГР.СЕПТЕМВРИ 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
№ 48 

 
Взето с Протокол №4 от редовно заседание на Общински съвет гр. Септември, проведено на 
22.12.2015г. 
 

Относно: Предоставяне безвъзмездно управление имот-публична общинска собственост, 
представляващ трети етаж от триетажна масивна сграда със застроена площ от 288кв.м., в 
УПИ ІХ-Кметство, Поща и Здравна служба, в кв.11 по плана за регулация и застрояване на 
с.Бошуля, на Народно Читалище „ПРОСВЕТА-1929” с.Бошуля. 

В общинска администрация гр.Септември е постъпило предложение с вх.№7600-
35/09.12.2015 г. от Читалищното настоятелство на НЧ „ПРОСВЕТА-1929” с.Бошуля с искане за 
предоставяне за безвъзмездно управление имот - публична общинска собственост, 
представляващ трети етаж от триетажна масивна сграда със застроена площ 288 кв.м., в УПИ 
ІХ-Кметство, Поща и Здравна служба, в кв.11 по плана за регулация и застрояване на с.Бошуля. 
Сградата е актувана с Акт за публична общинска собственост №1/03.08.1998г. 

Читалище „Просвета-1928” с.Бошуля е юридическо лице регистрирано по Закона за 
народните читалища и ползва държавна субсидия, необходима за издръжката му.Към 
настоящият момент с Решение №247/28.04.1998г. на ОбС Септември, на читалището са 
предоставени два броя помещения от същият етаж, които се използват за библиотека и 
хранилище. В мотивите си читалището изтъква необходимостта от помещения за действащите 
четири групи и формации и засиления интерес към възраждане на групата за стари градски 
песни.   

Общинският съвет, след като се запозна с предложението на Кмета на 
Общината, след станалите разисквания и на основание чл..21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, 
чл.12, ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.7, ал.1 и ал.3 от Наредбата за 
реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество на община 
Септември,   

Р Е Ш И: 

  
1.  Отменя, т.3 от Решение №247/27.04.1998г. на Общински съвет Септември 
2. Предоставя за безвъзмездно управление имот - публична общинска 

собственост, представляващ трети етаж от триетажна масивна сграда със застроена 
площ от 288 кв.м., в УПИ ІХ-Кметство, Поща и Здравна служба, в кв.11 по плана за 
регулация и застрояване на с.Бошуля на Народно Читалище „ПРОСВЕТА-1929” 
с.Бошуля. Имотът е актуван с АПОС №1/03.08.1998 г. и ще се използва за 
организиране на читалищна дейност. Правото на управление се погасява с 
прекратяване на читалището.  

3. Народно Читалище „ПРОСВЕТА-1929” с.Бошуля, да заплаща всички данъци, 
такси и консумативи за ползвания имот. 

4. Възлага на Кмета на Общината да организира изпълнение на решението. 
 

Общ брой на общинските съветници:   21   
Присъствали:       21  
Гласували:        21 
“ЗА”        21 
“ПРОТИВ”          0 
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”                   0 
 
 ЛАЗАР ВЛАЙКОВ 
Председател на ОбС-Септември 
 


