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ОБЩИНА  ГОДЕЧ 

__________________________________________________________________ 

2240  гр.Годеч,  пл. “Свобода” №1, Тел.: 072922300, Факс: 072923513 

е-mail: obshtina_godech@abv.bg; office@godech.bg; www.godech.bg 

 

ДО 

Г-ЖА МАРИЯ ВЛАДИМИРОВА 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГОДЕЧ 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
ОТ РАДОСЛАВ ВАСИЛЕВ АСЕНОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА ГОДЕЧ 

 

ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Наредба № 8 от 31.01.2017 г. за реда за 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на община 

Годеч 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

 УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

В Държавен вестник, бр. 60 от 30.07.2019 г. бяха обнародвани изменения на Закона за 

политическите партии и Закона за общинската собственост, с които се регламентира 

отдаването на помещения частна общинска собственост за нуждите на политическите партии. 

Досега тези помещения се отдаваха под наем без търг или конкурс. Размерът на наема се 

определяше при условията на Закона за политическите партии. 

 С обнародваните промени се въвежда безвъзмездно предоставяне на помещения – 

частна общинска собственост на общинските ръководства на политическите партии, 

отговарящи на условията, предвидени в Закона за политическите партии. 

 

Във връзка с гореизложеното и на основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местно 

самоуправление и местната администрация, при спазване на изискванията на чл. 76, ал.3 и 

чл.79 от Административно-процесуалния кодекс  и чл. 8, чл. 11, ал. 3 и чл. 15, ал. 1, чл. 26 и 

чл. 28 от Закона за нормативните актове, предлагам Общински съвет – Годеч да вземе следното  
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Проект! 

РЕШЕНИЕ: 

1. В Наредба № 8 от 31.01.2017 г. за реда за придобиване, управление и разпореждане 

с общинско имущество на територията на община Годеч се правят следните изменения и 

допълнения, както следва: 

§ 1. Чл. 21, ал.1 се изменя така: 

(1) „Със заповед на кмета на общината се предоставят безвъзмездно без търг или 

конкурс свободни нежилищни имоти - частна общинска собственост за нуждите на 

общинските ръководства на политическите партии, отговарящи на условията, предвидени 

в Закона за политическите партии.“  

§ 2. Чл. 21, ал.3 се изменя така: 

  (3) „При наличие на свободни помещения кметът на общината издава заповед, въз 

основа на която се сключва договор за безвъзмездно ползване със срок до обявяване 

резултатите от следващите парламентарни избори.“ 

§ 3.  Чл. 21, ал.5 се изменя така: 

(5) „Предоставените помещени на политическите партии не може да се преотдават 

под наем и 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. “ 

§ 4. Чл. 21, ал.6 се изменя така: 

(6) „Политическите партии, на които са предоставени помещения по чл. 21, ал. 1, 

заплащат експлоатационните разходи, ако има такива.“ 

§ 5. Чл. 21, се създава нова ал.7 със следният текст: 

(7) „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.“ 

§ 6. Чл. 21, се създава нова ал.8 със следният текст: 

(8)  „Правоотношенията се прекратяват със заповед на кмета на общината, 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 политическите 

партии“. 
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§ 7. В Преходни и заключителни разпоредби се създава нов § 6 със следният текст: 

„Наредбата е изменена и допълнена  с Решение №….. по Протокол №…. на Общински съвет 

- Годеч. ” 

 

 

 

 Приложение: Мотиви за изменение и допълнение на  Наредба № 8 от 31.01.2017 г. за 

реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на 

община Годеч 

 

 

 

 

ВНОСИТЕЛ: 

РАДОСЛАВ АСЕНОВ 

КМЕТ НА ОБЩИНА ГОДЕЧ 

 

 

 

 
 


