ПРОЕКТ!

Наредба за изменение и допълнение на Нареба за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество
§1. Чл.27 се отменя и се създава нов чл.27 със следното съдържание:
Чл.27./1/ Свободни нежилищни имоти – частна общинска собственост се
предоставят безвъзмездно за срок не по-дълъг от 10 години, със Заповед на Кмета на
Общината за нуждите на общинските ръководства на политическите партии,
отговарящи на изискванията на чл.31 от Закона за политическите партии за
осъществяване на тяхната дейност, при наличие на свободни помещения. Ползвателите
на имота не могат да използват имота за извършване на икономическа дейност.
/2/ Исканията за предоставяне на помещения по ал.1 се отправят до Кмета на
Общината. Към искането се прилагат:
1. подробна мотивировка;
2. документ за регистрация;
3. декларация за ползваните от политическата партия имоти – частна
общинска собственост, и за начина на ползването им;
4. документ за липса на публични задължения;
5. декларация, че имотът – частна общинска собственост, ще се използва само
за изпълнение на административните им нужди;
6. декларация на политическата партия, че същата разполага с необходимия
финансов ресурс за стопанисването на имота;
7. документ, удостоверяващ, че политическата партия има парламентарна
група;
8. декларация от лицето, представляващо политическа партия според
актуалната съдебна регистрация, че същата има достатъчен брой народни
представители, които да образуват отделна парламентарна група, заедно с
поименен списък, удостоверяващ политическата им принадлежност, в
случаите когато партията участва в парламентарно представена коалиция
от партии;
9. документи, доказващи, че съответната парламентарно непредставена
политическа партия на последните избори за народни представители е
получила не по-малко от едно на сто от действителните гласове в страната
и извън страната, с изключение на гласовете по чл.279, ал.1, т.6 от
Изборния кодекс.
/3/ Политическата партия, на която е предоставен безвъзмездно за ползване имот
- частна общинска собственост, заплаща данък недвижими имоти и такса битови
отпадъци за него, всички експлоатационни разходи, свързани с ползването на имота,
както и тези за текущи поправки и ремонти, които са в следствие на използването му.
/4/ Предоставените помещения на политически партии не може да се преотдават
под наем и да се преотстъпват за ползване.
/5/ Не се предоставят безвъзмездно за ползване имоти на общинските ръководства
на политическите партии, ако имат изискуеми публични вземания.
/6/ Въз основа на влязлата в сила Заповед по ал.1, Кмета на Общината сключва
писмен договор за учредявяне правото на ползване, в който се определят редът за
предаване и приемане на имота, правата и задърженията на страните, срокът,
отговорността при изпълнение, поддържането /текущи и основни ремонти/,
застраховането, прекратяването на договора и другите условия по договора.

/8/ При предаването на имота се съставя предавателно – приемателен протокол.
/9/ Правоотношенията с политическите партии се прекратяват при изтичане на
срока на договора, порди неплащане на експлоатационните разходи за повече от три
месеца или при нарушение на забраната по ал.4, както и когато партията престане да
отговаря на изискванията на чл.31 от Закона за политическите партии..
§2. Чл.28 се отменя и се създава нов чл.28 със следното съдържание:
Чл.28./1/ Свободни нежилищни имоти – частна общинска собственост се
предоставят безвъзмездно за срок не по-дълъг от 10 години, със Заповед на Кмета на
Общината за нуждите на общинските ръководства на синдикалните организации за
осъществяване на тяхната дейност, при наличие на свободни помещения.
/2/ Исканията за предоставяне на помещения по ал.1 се отправят до Кмета на
Общината. Към искането се прилагат:
10. подробна мотивировка;
11. документ за регистрация;
12. декларация за ползваните от синдиката имоти – частна общинска
собственост, и за начина на ползването им;
13. документ за липса на публични задължения;
14. декларация, че имотът – частна общинска собственост, ще се използва само
за изпълнение на функциите им;
15. декларация, че синдиката разполага с необходимия финансов ресурс за
стопанисването на имота;
/3/ Синдикатът, на който е предоставен безвъзмездно за ползване имот - частна
общинска собственост, заплаща данък недвижими имоти и такса битови отпадъци за
него, всички експлоатационни разходи, свързани с ползването на имота, както и тези за
текущи поправки и ремонти, които са в следствие на използването му.
/4/ Предоставените помещения на синдикатите не може да се преотдават под наем
и да се преотстъпват за ползване.
/5/ Не се предоставят безвъзмездно за ползване имоти на общинските ръководства
на синдикатите, ако имат изискуеми публични вземания.
/6/ Въз основа на влязлата в сила Заповед по ал.1, Кмета на Общината сключва
писмен договор за учредявяне правото на ползване, в който се определят редът за
предаване и приемане на имота, правата и задърженията на страните, срокът,
отговорността при изпълнение, поддържането /текущи и основни ремонти/,
застраховането, прекратяването на договора и другите условия по договора.
/8/ При предаването на имота се съставя предавателно – приемателен протокол.
/9/ Правоотношенията със синдиката се прекратяват при изтичане на срока на
договора, порди неплащане на експлоатационните разходи за повече от три месеца или
при нарушение на забраната по ал.4, както и при прекратяване дейността на синдиката.
§3. Чл.29 се отменя и се създава нов чл.29 със следното съдържание:
Чл.29 Наемните отнощения по този раздел се прекратяват пореда на чл.15 от Закона
за Общинската собственост, с изключение на имотите предоставени по реда на чл.27 и
чл.28 от Наредбата.

