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Р Е Ш Е Н И Е  
 

№ 28 / 27.02.2020 г. 

 

ПРОТОКОЛ № 3 / 27.02.2020 г. 

 

 

Относно: Изменение в Наредба за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество на община Елена  

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, чл. 8, ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 8, чл. 26, чл. 28 от 

Закона за нормативните актове,  чл. 76, ал. 3 във връзка с чл. 77 от АПК, ОБЩИНСКИ 

СЪВЕТ ЕЛЕНА   

/При кворум от 13 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от 

Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване с 

13 гласа „за”, „против”- няма „въздържали се”- няма/ 

 

Р Е Ш И: 
 

Изменя Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество на община Елена както следва: 

1. Чл. 22, ал. 1 се изменя и придобива следното съдържание: 

(1) Помещения - частна общинска собственост се предоставят безвъзмездно на 

политическите партии, отговарящи на условията, предвидени в Закона за 

политическите партии, със заповед на кмета на общината, без търг или конкурс. 

2. В ал. 3 изречение първо думата „наем“ се заменя с „безвъзмездно право на 

ползване“. 

3. Ал. 4 се изменя, като същата придобива следното съдържание:  

(4) Политическите партии, на които са предоставени помещения по ал. 1 заплащат 

експлоатационните разходи, ако има такива. 

4. Ал. 5 се изменя и придобива следното съдържание:  

(5) Предоставените помещения на политически партии не могат да се преотдават 

под наем, нито да се преотстъпват за ползване. Такива помещения може да се 

ползват съвместно по договор с трети лица само за цели, пряко свързани с 

дейността на партията. В тези помещения не може да се извършва стопанска 

дейност. 

 

 



 

5. Ал. 6 се изменя, като същата придобива следното съдържание:  

(6) Договорите с политическа партия се прекратяват при условията и по реда на 

чл. 15а от Закона за общинската собственост и чл. 32 от Закона за политическите 

партии. 

6. В чл. 29 думите „на общинските ръководства на политическите партии“ се 

заличават, като същият придобива следното съдържание: 

Чл. 29 Общинският съвет приема методика, с която определя наемната цена на 

база  квадратен метър за помещенията отдавани на юридически лица с 

нестопанска цел, осъществяващи дейност в обществена полза, на общинските 

ръководства на синдикалните организации и на търговските дружества, наемащи 

имоти по чл. 21. 

7. Изменението влиза в сила в тридневен срок от датата на обнародване на 

решението. 

 
 

СТОЯН ЗЛАТЕВ 

Председател на  

Общински съвет ЕЛЕНА 


