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ДO
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ГР. ЕЛЕНА

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от инж. Дилян Стефанов Млъзев, кмет на община Елена
Относно: Изменение на Решение № 138 / 29.12.2014 г. на Общински съвет Елена
относно отдаване под наем на недвижими имоти - частна общинска собственост за
нуждите на парламентарно представени политически партии
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
С решение № 138 / 29.12.2014 г. Общински съвет Елена е дал съгласие и възложил на
кмета на община Елена да сключи договори за наем с парламентарно представени
политически партии.
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”.
(2) Помещенията по ал.1 могат да се предоставят и на партии, получили над едно на
сто от действително представените гласове на последните парламентарни избори.
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.
В т.1.4 от горецитираното решение е упомената ПП „НФСБ”, от чието име е подадено
заявлението в деловодството на община Елена. Впоследствие е подадено заявление и от
ПП „ВМРО“, също парламентарно представена политическа партия. В 43-тото Народно
събрание обаче двете партии не са самостоятелно парламентарно представени, а като
коалиция „Патриотичен фронт – НФСБ и ВМРО“. Поради това намирам за редно
решението на Общински съвет Елена да бъде променено така, че помещението да бъде
отдадено на коалиция „Патриотичен фронт – НФСБ и ВМРО”, тъй като именно под
формата на коалиция двете партии преминават цитирания по-горе праг от едно на сто от
действително представените гласове на последните парламентарни избори.
Във връзка с гореизложеното, предлагам на Вашето внимание следния

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ:
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, във връзка с чл. 14, ал. 4 от Закона за общинската собственост,
чл. 31 от Закона за политическите партии и чл. 22, ал.1 от Наредбата за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет –
Елена
Изменя свое Решение № 138 / 29.12.2014 г. както следва:
В т. 1.4. от решението текстът
„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“
се заменя с текста
„С коалиция „ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ – НФСБ И ВМРО“, регистрирана с Решение
на Централната избирателна комисия № 743 - НС от 20.08.2014 г.“

С уважение,
инж. ДИЛЯН МЛЪЗЕВ
Кмет на община ЕЛЕНА

Изготвил:
Петя Добрева, главен експерт „ОСКП“
17.07.2015 г., 15:00 ч.

Съгласувал:
Драгомир Цанев, старши юрисконсулт
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