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Препис – извлечение! 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НИКОЛАЕВО 
  

РЕШЕНИЕ 

№ 398 

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 27.10.2022 г. с 

Протокол № 44 

 

 

ОТНОСНО: Учредяване на безвъзмездно право на ползване върху част от 

сграда за културна дейност в Народно читалище „Васил Левски 1923” гр. Николаево, 

община Николаево 

Мотиви:  
Пенсионерите от гр. Николаево водят активен и разнообразен живот, участват в 

самодейни състави на народно творчество, изнасят концерти в общината, както и срещи 

с пенсионерски клубове от други градове и общини. От години съществува женска 

певческа група за народни песни и група за стари градски песни. При отбелязване на 

общински и национални правници взимат дейно участие. Предоставен е документ, че 

клуба на пенсионера са общинска структура на Съюза на пенсионерите – 2004 год., 

което е юридическо лице с нестопанска цел съгласно ЗЮЛНЦ, вписано в централния 

регистър към Министерство на правосъдието под № 220050321012/21.03.2005 г. и 

следователно отговаря на законовите изисквания. 

Досегашният Договор за Учредяване на безвъзмездно право на ползване върху 

недвижим общински имот е изтекъл. 

 

На основание чл. 21, ал. 1,т. 8 от ЗМСМА и съгласно чл. 39, ал.4 от ЗОС, 

Общински съвет - Николаево  

Р Е Ш И: 

 

1.Общински съвет Николаево предоставя безвъзмездно право на ползване върху 

част от сграда за културна дейност – киносалон намираща се в ПИ с идентификатор 

51648.501.1036.2, частна общинска собственост, актувана с Акт за частна общинска 

собственост № 72/10.07.2008 г. за нуждите на пенсионерите в гр. Николаево, а именно: 

помещения 2 броя с полезна площ 68,24 кв.м., находящи се в партерната част на 

сградата в УПИ IX, кв. 74 по плана на гр. Николаево, общ. Николаево за срок от 10 

години. 

 

2.Възлага на кмета на общината да сключи договор с председателя на общински 

съвет на пенсионерите от град Николаево. 

 
 

 

Участвали в поименно гласуване 13 общински съветника, от които „за” – 13, 

„против” –  няма, „въздържали се” – няма. 

 

 

 

ХРИСТО НЕЙКОВ /П/ 
Председател Общински съвет-Николаево 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА! 


