
  

                                                        РЕШЕНИЕ № 5 

  

По протокол № 2 от 30.01.2020г. 

Относно: Изменение и допълнение на Наредбата на общински съвет Никола Козлево за 

реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в община 

Никола Козлево, приета с Решение № 68 по Протокол № 12 от 28 юни 2016 г.  

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 2 от Закона за общинската 

собственост, при спазване на изискванията на чл. 76, ал. 3, чл. 77, чл. 78, ал. 3 и чл. 79 

от АПК и чл. 26, ал. 3 и ал. 4 от ЗНА,  

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РЕШИ: 

1. Приема изменение и допълнение на Наредбата на общински съвет Никола 

Козлево за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в 

община Никола Козлево, приета с Решение № 68 по Протокол № 12 от 28 юни 2016 г. 

както следва: 

1.1. В глава трета, раздел втори, чл. 20, ал. 1 се допълва както следва: 

Било: Чл. 20. (1) Със заповед на Кмета на общината се предоставят помещения - 

частна общинска собственост, за нуждите на общинските ръководства на 

политическите партии, отговарящи на условията, предвидени в Закона за 

политическите партии. 

Става: Чл. 20. (1) 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. 

1.2. В глава трета, раздел втори, чл. 20, ал. 5 се изменя както следва: 

Било: Чл. 20. (5) Предоставените помещения на общинските ръководства 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 дейности, 

различни от тези, за които им са предоставени, освен когато подпомагат дейността на 

партиите и се запазва основното им предназначение. 

 Става: Чл. 20. (5) 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 извършва стопанска дейност. 

1.3. В глава трета, раздел втори, чл. 20, ал. 6 се изменя както следва: 

Било: Чл. 20. (6) Наемната цена се определя съгласно Закона за политическите 

партии. 

Става: чл. 20. (6) Политическите партии, на които са предоставени помещения 

по ал. 1 заплащат експлоатационните разходи, ако има такива. 

1.4. В глава трета, раздел втори, чл. 20, ал. 7 се допълва както следва: 

 Било: чл. 20.  (7) Наемните отношения с политическите партии, които са 

престанали да отговарят на условията по чл. 31, ал. 1 и 2 от Закона за политическите 

партии се прекратяват със заповед на Кмета на общината. 

 Става: чл. 20. (7) Немните отнощения  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 
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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. 

 

2. Създава нов § 13 със следния текст „Настоящата Наредба е изменена и 

допълнена с Решение № 5 по Протокол № 2 от 30.01.2020 г. на Общински съвет – 

Никола Козлево и влиза в сила от датата на влизане в сила на Решението“. 

От общо 13 гласували поименно:   

Нурай Ферудин Реджеб -                       „за“    

Катилиян Костадинов Костадинов -    „за“ 

Джелил Атавула Ахмед -                         „за“ 

Халил Руфат Али -                                 „за“ 

Юксел Сюлейман Исмаил -                   „за“ 

Бисер Ангелов Митев -                            „за“ 

Красимира Райкова Колева -                  „за“ 

Али Себайдин Феим -                              „за“ 

Ахмед Айредин Ахмед -                          „за“ 

Джеват Джемал Мехмед -                        „за“ 

Ебазел Юсуф Назиф -                               „за“ 

Фахри Салиев Алиев -                              „за“ 

Галин Иванов Георгиев -                          „за“ 

От общо 13 присъствали с 13 гласа „за“; 0 глас „въздържал се“ и 0 гласа „против“ 

Решението е прието на заседание на общински съвет Никола Козлево, проведено 

на 30.01.2020г. Протокол № 2, т.3 от дневния ред, и е подпечатано с официалния 

печат на общинския съвет. 

 

                                                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ :………….……………… 

                                                                                          /Нурай Ферудин Реджеб/ 


