Препис - извлечение
От Протокол № 16/28.01.2021 г.
На Общински съвет - Монтана
08-01-294/11.12.2020 год. Докладна записка от Златко Живков - Кмет на
Община Монтана, относно изменение и допълнение на Наредбата за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

Решение
№ 363
На основание чл. 21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация

Общински съвет - Монтана
Реши:
В Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско
имущество, приета с решение 51/20.03.2008 г.; изм. с решение №1179/27.01.2015 год.; доп.
с решения: №1246/30.04.2015 год.; №1378/23.07.2015 год.; №311/27.10.2016 год.;
№724/29.01.2018 год.; №894/24.7.2018 год. и №284/29.10.2020 год. на общинския съвет гр.
Монтана, се правят следните изменения и допълнения:
В чл. 17 се правят следните изменения и допълнения:
Алинея 1 се изменя и става:
Със заповед на кмета на общината се предоставят безвъзмездно без търг и конкурс
помещения - частна общинска собственост на общинските ръководства на политическите
партии, отговарящи на чл. 31 от Закона за политическите партии.
Алинея 3 се изменя и става:
При наличие на помещения, кметът на общината издава заповед за настаняване,
въз основа на която се сключва договор за учредено право на ползване за срок до края на
мандата на Народното събрание, след което помещението се освобождава и предава на
общината с приемо-предавателен протокол.
Алинея 4 се изменя и става:
Политическите партии, на които са предоставени помещения заплащат
експлоатационните разходи, ако има такива, също данъци, такси и застраховки.
Алинея 5 се изменя и става:
Предоставените помещения на политически партии не може да се преотдават под
наем и да се преостъпват 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.

Забележка: Решението се прие с 31 гласа “за”0“против” и 0“въздържал се”

Председател:…………………
/Иво Иванов/

