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ДO
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ГР. ЕЛЕНА

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от инж. Дилян Стефанов Млъзев - кмет на община Елена
Относно: Отдаване под наем на недвижими имоти - частна общинска собственост за
нуждите на парламентарно представени политически партии
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
В деловодството на община Елена са постъпили заявления от ръководства на политически
партии и коалиции: ПП „Атака“, ПП „БСП“ ПП „ГЕРБ“ и ПП „НФСБ“ относно предоставяне
под наем на помещения, необходими за осъществяване на дейността им.
Горепосочените политически партии са парламентарно представени в 43-тото Народно
събрание, представили са необходимите документи, съгласно изискванията на чл. 22, ал. 2 и
ал. 4 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско
имущество (НРПУРОИ) на ОБС – Елена и към момента нямат просрочени задължения към
община Елена.
Съгласно разпоредбата на чл. 31, ал. 1 от Закона за политическите партии: „Държавата и
общините предоставят под наем на политическите партии, които имат парламентарна група
или достатъчен брой народни представители да образуват такава, помещения за
осъществяване на тяхната дейност”. Съгласно разпоредбите на чл. 14, ал. 4 от ЗОС
отдаването под наем на помещения, необходими за нуждите на общинските ръководства на
политическите партии, се извършва от кмета на общината, без търг или конкурс, след
съответно решение на Общинския съвет.
Във връзка с гореизложеното, предлагам на Общински съвет Елена следния
ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ:
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 4 от Закона за общинска собственост и
чл. 22 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско
имущество на ОбС - Елена, във връзка с чл. 31, ал. 1 от Закона за политическите партии,
Общински съвет – Елена:
1. Дава съгласие да бъдат сключени договори за наем, както следва:
1.1. С ПП „АТАКА”, регистрирана по ф. дело № 7062 / 2005 г. по описа на СГС,
със седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Врабча” № 1, БУЛСТАТ
131458114, за временно и възмездно ползване на следната част от имот –
общинска собственост по АОС № 446 / 31.01.2006 г., вписан в службата по
вписвания на 02.02.2006 г. под № 36, том І и представляващ едно помещение с

площ от 15 кв. м на втори етаж от сграда построена в имот пл. № 368, кв. 70 по
плана на гр. Елена с наемна цена 12.29 (дванадесет лв. и 29 ст.) без ДДС за срок
до приключване мандата на 43-тото Народно събрание.
1.2. С ПП „БСП”, регистрирана по ф. дело № 1969 / 1990 г. по описа на СГС, със
седалище и гр. София, район „Възраждане”, ул. „Позитано” № 20, ЕИК
000702014031, вписана в регистъра за политическите партии под № 20, том 1, стр.
78, по ф. д. № 1969/1990 г. за временно и възмездно ползване на следната част от
имот общинска собственост: две помещения с площ от 36.51 кв.м., находящи се
на втория етаж, от имот „За музей и профсъюзен дом” в УПИ І, кв. 35 по плана
на гр. Елена по АОС № 499 / 15.02.2008 г., вписан в Служба по вписвания на
22.02.208 г. под № 120, том І с наемна цена 30,00 (тридесет) лв. без ДДС за срок до
приключване мандата на 43-тото Народно събрание.
1.3. С ПП „ГЕРБ”, регистрирана по ф. дело № 1545 / 2007 г. по описа на СГС, със
седалище и адрес на управление гр. София, Район Триадица, НДК,
Административна сграда, ет. 17, ЕИК 175248466, вписана в регистъра за
политическите партии под № 336, том 11, стр.1, за временно и възмездно
ползване на следната част от имот общинска собственост по АОС № 446 /
31.01.2006 г., вписан в службата по вписвания на 02.02.2006 г. под № 36, том І и
представляващ първи етаж (без помещенията на магазина), с площ от 34 кв.м. от
сграда, построена в пл. № 368, кв. 70 по плана на гр. Елена с наемна цена 27.92
(двадесет и седем лв. и 92 ст.) без ДДС за срок до приключване мандата на 43тото Народно събрание.
1.4. С ПП „НФСБ”, регистрирана по ф. дело № 358 / 2011 г. по описа на СГС,
вписана в регистъра на политическите партии под № 382, том 12, стр. 105, , с
ЕИК 176129116, със седалище и адрес на управление гр. Бургас, ул. „Митрополит
Симеон” № 1, за временно и възмездно ползване на следната част имот общинска
собственост по АОС № 446 / 31.01.2006 г., вписан в службата по вписвания на
02.02.2006 г. под № 36, том І и представляващ две стаи с обща площ от 33.5 кв. м
на втори етаж от сграда, построена в имот пл. № 368, кв. 70 по плана на гр. Елена
с наемна цена 27.47 лв. (двадесет и седем лева и 47 ст.) без ДДС за срок до
приключване мандата на 43 – тото Народно събрание.
2. Възлага на кмета на община Елена да сключи с политическите партии договорите за
наем по т. 1 от настоящото решение.

С уважение,
инж. ДИЛЯН МЛЪЗЕВ
Кмет на община ЕЛЕНА

Изготвил:
инж. З. Василева – гл. експерт „ОСКП”
17.12.2014 г. 13:20 ч.
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