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Предложение за из менение на НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ,  УПРАВЛЕНИЕ И 

РАЗ ПОРЕ ЖДАНЕ С ОБ ЩИНСКО ИМУ ЩЕСТВО - ОБ ЩИНА АНТОН , регламентира що 

реда за сключване на договори от кмета на об щината за безвъзмездно предоставяне 

на имоти, об щинска собственост за ползване от об щинските ръководства на 

политическите партии, без прове ждане на търг или конкурс.  

 

Чл. 16 да съдържа следният текст: 

Чл. 16. (1) Със заповед на кмета на Об щината безвъзмездно се предоставят поме щения – 

частна общинска собственост на общинските ръководства на политическите партии, 

отговаря щи на условията, предвидени в Закона за политическите партии.  

 (2) Исканията за предоставяне на поме щения по ал. 1 се отправят до кмета на 

общината . 

 (3) При наличие на подходя щи поме щения кметът на общината издава заповед за 

настаняване, въз основа на която се сключва договор за безвъзмездно ползване.  

 (4) Не се предоставят поме щения на организации по ал. 1, преди те да са уредили 

задълженията си към об щината, произтича щи от ползване на други общински имоти.  

 (5) Предоставените поме щения на политическите партии не могат да се пренаемат, 

да се преотстъпват за ползване, да се ползват съвместно по договор с трети лица, както и да 

се използват за стопанска и производствена дейност.  

 (6) Договорите с политическа партия се прекратяват, когато партията придобие в 

собственост помещения от същия вид, годни за постоянно ползване, престане да 

отговаря на условията за предоставяне на общински имот, определени с отделен закон, 

както и в случаите по чл. 32, ал. 3 от Закона за политическите партии.  

 (7) Правоотношенията се прекратяват със заповед на съответния кмет, в която се 

посочва основанието за прекратяването на правоотношението, събраните доказателства 

и срокът за опразване, който не може да бъде по-дълъг от един месец. Заповедта 

подлежи на обжалване по реда на чл. 15, ал. 5 от Закона за общинската собственост.  

 

 

 

Чл. 18  се из меня както следва:  

Чл. 18. Наемната цена на поме щения, предоставени на юридически лица с нестопанска 

цел, извършва щи дейност в обществена полза се определя в троен размер спрямо наемната 

цена на жилище със същата полезна площ и показатели.  Наемната цена може да бъде 

намалявана или увеличавана в зависимост от местоположението на обекта и 

необходимостта от подобни поме щения.  

 

 


