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    ДО 

   ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  

   С. ЧУПРЕНЕ 

 

 

П  Р  Е  Д  Л  О Ж  Е  Н  И  Е 

 

от  Ваньо Костадинов Костин  – кмет 

на Община Чупрене, област Видин 

 

     ОТНОСНО: Предложение за предоставяне право на ползване върху недвижим имот 

– публична общинска собственост – читалищна сграда, находяща се в с.Чупрене, на 

юридическа организация с нестопанска цел Народно читалище „Христо Ботев 1897” 

с.Чупрене 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА СЪВЕТНИЦИ, 

                     Във връзка с постъпило искане от Народно читалище „Христо Ботев 1897” с. 

Чупрене, наш Вх.№ 2498/19.09.2016 год. за предоставяне безвъзмездно право на 

ползване на сградата на читалището за срок от 10 години, за реализиране намерение за 

кандидатстване по ПРСР, Ви моля да вземете следното решение с.Чупрене: 

 

                   „На основание чл.21,ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация и чл.39 ал.4 от Закона за общинската собственост,Общинският 

съвет Чупрене разрешава учредяване на безвъзмездно право на ползване на общински 

имот , находящ се по регулационни план на с.Чупрене УПИ І – 885, кв.45, 

представляващ читалищна сграда, актувана с АОС № 9, за срок от 10 /десет/ години на 

юридическа организация с нестопанска цел  – Народно читалище „Христо Ботев 1897” 

с.Чупрене, за реализиране на проект „ОБЗАВEЖДАНЕ И ОБОРУДВАНЕ НА НАРОДНО 

ЧИТАЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ 1897” С.ЧУПРЕНЕ, ОБЩИНА ЧУПРЕНЕ”” по Програма за  развитие 

на селските райони, мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските 

райони”,  подмярка 7.2 .”Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването 

на всички видове малка по мащаби инфраструктура”.    

   

                   МОТИВИ: Общинският съвет разрешава учредяване на безвъзмездно право 

на ползване на читалищната сграда, находяща се в УПИ І – 885, кв.45, по 

регулационния план на с. Чупрене, за реализиране намеренията на Народно читалище 

„Христо Ботев 1897” с.Чупрене за кандидатстване по ПРСР с проект „Обзавеждане и 

оборудване на Народно читалище „Христо Ботев 1897”, с цел подобряване 

материалната база на читалището. 

                 

С уважение, 

ВАНЬО КОСТИН 

Кмет на Община Чупрене 



 

 

 

 


