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Мотиви: Причини, които налагат приемането: В населените места на 
територията на Община Горна Оряховица са регистрирани читалищни 
настоятелства. Съгласно специален закон – Закон за народните читалища, 
общината се ангажира да предостави за безвъзмездно ползване имоти – 
общинска собственост, на регистрираните читалищни настоятелства, които 
по своята същност са юридически лица с нестопанска цел, осъществяващи 
дейност в обществена полза. Освен читалищните настоятелства на 
територията на община Горна Оряховица работят множество сдружения с 
предмет: образователни и социални дейности и дейности за задоволяване 
на съответните нужди на населението, както и юридически лица с 
нестопанска цел, осъществяващи дейност в обществена полза, различни от 
читалищните настоятелства. Тези СНЦ осъществяват дейност в областта на 
изкуствата, културата и спорта и нямат предоставени имоти от общинския 
сграден фонд. За да масовизират дейността си, тези сдружения се налага 
възмездно да ползват предоставените на читалищните настоятелства 
помещения. За да може безпроблемно и безвъзмездно, тези сдружения 
да ползват оборудваните с театрални сцени, читалищни салони и зали е 
необходим регламент, наложен от Общинския съвет. Досега, за да 
реализират културните си мероприятия тези СНЦ заплащат наем на 
читалищните настоятелства със средства от собствения си бюджет, който 
се формира основно от дарения на родители или заинтересовани близки. 
Ето защо, за да бъде насърчено развитието на културата, изкуствата и 
спорта на територията на общината, считаме за уместно да бъдат 
въведени разпоредби, които да предоставят на сдруженията, 
осъществяващи дейност в областта на изкуствата, културата и спорта и 
регистрирани на територията на Община Горна Оряховица да ползват 



безпвъзмездно оборудваните с театрални сцени, читалищни салони и 
зали, до 2 /два/ пъти годишно. 
 Целите които се поставят с тази промяна: ще се предостави 
възможност на СНЦ, осъществяващи дейност в обществена полза в 
областта на изкуствата, културата и спорта, регистрирани на територията 
на Община Горна Оряховица да масовизират дейността си, както и за по-
ефективно и по- пълно натоварване на общинския сграден фонд. 
 Финансови и други средства, необходими за прилагането на 
промяната в нормативната уредба: не са необходими. 
 Очаквани резултати от прилагането: по този начин дейността на 
СНЦ, осъществяващи дейност в областта на изкуствата, културата и спорта, 
регистрирани на територията на Община Горна Оряховица, както и 
клубове ще достигне до по-широк кръг от населението и ще бъде 
насърчено развитието им. 
 Съответствие с правото на ЕС: измененията са съобразени 
единствено с националното ни законодателство и нуждата от уреждане на 
този род обществени отношения. Закона за общинската собственост дава 
възможност имоти и вещи – общинска собственост, които в момента не са 
необходими на органите на общината или на юридически лица и звена на 
общинска бюджетна издръжка да се предоставят да бъдат ползвани 
безвъзмездно от други юридически лица, субсидирани от общинския 
бюджет или на техни териториални структури. 
 Във връзка с гореизложеното предлагам на Общински съвет Горна 
Оряховица да вземе следното, 
 

Р Е Ш Е Н И Е: 
 

 На основание чл.21, ал.1, т.23 във връзка с ал.2 от Закон за местното 
самоуправление и местната администрация, Общински съвет Горна 
Оряховица, реши: 
 Изменя и допълва Наредбата за реда за придобиване управление и 
разпореждане с общинско имущество на ОбС Горна Оряховица, като в 
чл.11 въвежда нови алинеи със следния текст. 

Ал./6/ Регистрираните на територията на Община Горна Оряховица 
юридически лица с нестопанска цел, осъществяващи дейност в 
обществена полза в областта на изкуствата, културата и спорта могат два 
пъти годишно да ползват безвъзмездно оборудваните с театрални сцени, 
читалищни салони и зали, намиращи се в сградите, предоставени от 
Община Горна Оряховица на читалищните настоятелства, регистрирани на 
територията на Община Горна Оряховица. 



Ал./7/ Времето, през което могат да се ползват помещенията по ал.6 
е един път през първото полугодие на годината и един път през второто 
полугодие на годината. 

Ал./8/ Желаещите да ползват горните помещения подават заявление 
до Председателя на читалището най – късно един месец преди датата на 
мероприятието с приложено към него удостоверение за актуално правно 
състояние. 

Ал./9/ Председателят на читалището разглежда заявлението в 
тридневен срок от постъпването му и включва мероприятието в графика за 
ползване на сценичните салони и зали. В случай, че те са заети на 
заявената от заявителя дата и час, Председателят на читалището определя 
друга свободна дата за същия час в рамките на до 5 календарни дни от 
заявената дата, като за това уведомява заявителя. Уведомяването се 
извършва в тридневен срок от разглеждане на заявлението.  
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