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РЕШЕНИЕ № 135
по протокол № 13 от 11.02.2021 г.
на заседание на Общински съвет с. Венец
На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 2 от ЗОС, при спазване
изискванията на чл.26 и чл.28 от Закона за нормативните актове и във връзка с чл.76 -79 от
АПК, от общо гласували 17: с 17 гласа „ЗА”, без „против” и без „въздържал се”,
Общински съвет - Венец

РЕШИ:
Общински съвет – Венец приема изменение и допълнение на Наредбата за
придобиване, стопанисване, управление и разпореждане с общинското имущество на
Община Венец, както следва:
1.В чл.45 от Наредбата се правят следните изменения:
Предишен текст: „Условията на търга по отношение на обекта, началната цена,
специалните изисквания към участниците и срока за подаване на заявления за участие се
обнародват поне в един местен ежедневник. Търгът се провежда не по-късно от 30 дена от
датата на публикуването му.”
Нов текст: „Условията на търга по отношение на обекта, началната цена, специалните
изисквания към участниците и срока за подаване на заявления за участие се публикуват на
интернет страницата на община Венец. Търгът се провежда не по-късно от 30 дена от
датата на публикуването му.”
2. В чл. 65, ал. 1 се правят следните изменения:
Предишен текст: „Условията на конкурса и срока за подаване на предложенията се
обнародват поне в един местен ежедневник. Конкурса се провежда не по-късно от 30 дена
от датата на публикуването му ”.
Нов текст: „Условията на конкурса и срока за подаване на предложенията се публикува
на интернет страницата на община Венец. Конкурсът се провежда не по-късно от 30 дена
от датата на публикуването му. ”
3. В чл.20, ал.1 се правят следните допълнения:
Предишен текст: „Със заповед на кмета на общината се предоставят помещения – частна
общинска собственост на общинските ръководства на политическите партии, отговарящи
на условията, предвидени в Закона за политическите партии.”
Нов текст: „Със заповед на Кмета на общината се предоставят безвъзмездно помещения –
частна общинска собственост, за нуждите на общинските ръководства на политическите
партии, отговарящи на условията, предвидени в Закона за политическите партии.”
4.В чл.20, ал.2 се правят следните изменения:
Предишен текст: „Исканията за предоставяне на помещения по ал.1 се отправят до кмета
на общината и се придружават от данни за финансовото състояние на организацията,
установяващи възможностите й за плащане на наема”.

Нов текст: „Исканията за предоставяне на помещения по ал.1 се отправят до кмета на
общината”.
5.В чл.20, ал.3 се правят следните изменения и допълнения:
Предишен текст: „При наличие на помещения, кметът на общината издава заповед за
настаняване въз основа на която се сключва договор за наем със срок до края на мандата
на Народното събрание”.
Нов текст: „При наличие на помещения, кметът на общината издава заповед за
настаняване въз основа на която се сключва договор за безвъзмездно ползване със срок до
края на мандата на Народното събрание”.
6.В чл.20, ал.5 се правят следните изменения:
Предишен текст: „Предоставените помещения 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 дейност.”
Нов текст: „Предоставените помещения на политически 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 извърши стопанска дейност. ”
7.В чл.20 се създава нова ал.6 и ал.7:
Чл.20, ал.6 – Политическите партии, на които са предоставени помещения, по чл.20, ал.1
заплащат експлоатационните разходи, ако има такива.
Чл.20, ал.7 – Договорните отношения с политическите партии се прекратяват със заповед
на Кмета на общината в случаите, когато престанат да отговарят на условията по чл.31,
ал.1 и 2 от Закона за политическите партии, когато придобият в собственост помещения,
престанат да отговарят на условията за предоставяне на общински имот, определени с
отделен закон, както и поради неплащане на експлоатационните разходи за повече от три
месеца или при нарушение на забраната по ал. 5.
Общински съвет – Венец упълномощава кмета на Община Венец да извърши
всички правни и фактически действия за правилното и законосъобразно изпълнение на
настоящото решение.
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