
 

ДО 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ГРАД СТРАЛДЖА 

 

Д О К Л А Д Н А    З А П И С К А 

от Атанас Киров Киров – Кмет на община Стралджа 

 

Относно:  Учредяване на безвъзмездно право на ползване за срок от 6 

години върху общински имот –частна общинска собственост,  представляващ 

общинска зала с площ 160 кв.м., разположена в едноетажна масивна сграда, 

находяща се в УПИ I-123, кв.10 по регулационния план на с.Саранско, 

общ.Стралджа, обл.Ямбол. 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

    

Настоящата докладна записка е изготвена въз основа на следните 

мотиви: 

Постъпило е заявление с Вх.рег.№ВхК-3691/28.10.2021г. от Председателя на 

Народно читалище „Изгрев-1929г.“, с.Саранско, общ.Стралджа за учредяване на 

безвъзмездно право на ползване на имот –частна общинска собственост за нуждите 

на читалището. 

Село Саранско не разполага с читалищна сграда, но съществува 

регистрирано читалищно сдружение по реда на Закона за народните читалища. 

Възможността за предоставяне на общинско имущество  в село Саранско е 

общинска зала с площ от 160 кв.м.,  разположена в едноетажна масивна сграда, 

находяща се в УПИ I-123, кв.10, до кметството,  по регулационния план на 

с.Саранско, общ.Стралджа, обл.Ямбол, с административен адрес: с.Саранско, 

общ.Стралджа, ул.“Теньо Тодоров“№1. Съществуващата зала в миналото се е 

използвала за кино прожекции. 

Съгласно Закона за общинската собственост безвъзмездно право на 

ползване върху имот - частна общинска собственост се учредява без търг или 

конкурс след решение на Общинския съвет, прието с мнозинство две трети от 

общия брой на съветниците. 

Преписката е комплектована със Скица на имота, Акт за общинска 

собственост и данъчна оценка. 

   

        Въз основа на гореизложеното,  на  основание  чл. 21, ал. 1 т.8 от ЗМСМА и 

чл.39 ал.4 от ЗОС и чл.24,ал.3 от Наредба №2 на ОбС за редът за придобиване на 

право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, 

под наем и за разпореждане с имоти и вещи общинска собственост, предлагам  

Общински съвет –гр.Стралджа, да вземе следното 
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Р Е Ш Е Н И Е:     
 

             1.Общински съвет Стралджа дава своето съгласие, да се учреди 

безвъзмездно право на ползване за срок от 6 /шест/  години,  в полза на Народно 

читалище „Изгрев-1929г.“, с.Саранско, общ.Стралджа, с ЕИК:000964034, със 

седалище и адрес на управление: с.Саранско, общ.Стралджа, ул.”Теньо 

Тодоров”№1, представлявано от Председателя –Румен  Дойчев Димов, върху 

следния  имот - частна общинска собственост, а именно:  

-Общинска зала с площ от 160 кв.м.,  разположена в Едноетажна масивна 

сграда, находяща се в УПИ I-123, кв.10, до кметството,  по регулационния план на 

с.Саранско, общ.Стралджа, обл.Ямбол, с административен адрес: с.Саранско, 

общ.Стралджа, ул.“Теньо Тодоров“№1, за нуждите на читaлището за развиване и 

реализиране на просветна дейност,  развиване и подпомагане на самодейното 

художествено творчество,  провеждане на тържества и чествания. 

   2.Общински съвет упълномощава кмета на Община Стралджа да 

предприеме всички действия за реализиране на решението.   

 

 

Вносител,  

 

АТАНАС КИРОВ 

Кмет на община Стралджа 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

  

 


