
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СВИЩОВ 
 

ПРЕПИС! 

До…………………….............. 

 

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
 

№ 949 
 

от заседание на Общинския съвет, 

проведено на 26.01.2023 г., Прот. № 64 

 

 

ОТНОСНО: Даване на съгласие за предоставяне за безвъзмездно управление, 

нежилищен имот, частна общинска собственост на „Българска 

телеграфна агенция“ 

  

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация (ЗМСМА), чл. 12, ал. 3 от Закона за общинската собственост (ЗОС),             

чл. 4, ал. 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане със 

собствеността на Община Свищов (НРПУРСОС), предложение с Вх.                                      

№ 1745/18.01.2023 г. от д-р Генчо Генчев – Кмет на община Свищов и предвид че 

помещението не е необходимо за нуждите на органите на Общината или на 

юридически лица и звена на общинска бюджетна издръжка, Общински съвет – 

Свищов, 

 

Р Е Ш И: 

 

1. Дава съгласие за предоставяне за безвъзмездно управление, за срок от                   

10 (десет) години, нежилищен имот, частна общинска собственост, представляващ 

помещение – офис със ЗП 36,91 кв. м., находящ се на ул. “Цар Освободител” № 74А, 

на втория етаж, източен (№ 2) от общо два броя, в двуетажна сграда, в УПИ ХІІІ,               

кв. 67 по ПУП на гр. Свищов, АОС № 1707/21.10.2008 г. на „Българска телеграфна 

агенция“. 

2. В изпълнение на решението по т. 1, възлага на Кмета на община Свищов да 

предприеме необходимите следващи действия по реда на ЗОС и НРПУРСОС. 

МОТИВИ: С докладна записка (рег. индекс № 08-00-141/18.01.2023 г.) от 

дирекция „Управление на собствеността и стопански дейности“ е сведена 

информация за постъпило писмо (рег. индекс № 12-00-44/17.01.2023 г.) от Кирил 

Вълчев – генерален директор на „Българска телеграфна агенция“, с което отправя 

искане за предоставяне на безвъзмездно право на управление на имот, частна 

общинска собственост. Имотът се намира в гр. Свищов, ул. „Цар Освободител“ № 

74А, представляващ помещение – офис със ЗП 36,91 кв. м., на втория етаж, източен 

(№ 2) от общо два броя, в двуетажна сграда, в УПИ ХІІІ, кв. 67 по ПУП на                

гр. Свищов, АОС № 1707/21.10.2008 г. 



„Българска телеграфна агенция“ (БТА) е юридическо лице на бюджетна 

издръжка. Като национален независим информационен институт на Република 

България, БТА осъществява дейностите, определени в Закона за БТА, включително 

да създава кореспондентски бюра в страната и чужбина, както и да открива и 

поддържа структура от журналистически и помощни екипи в страната и чужбина. 

Именно развитието и разширяването на информационната дейност на агенцията 

налага разширяване на мрежата от пресклубове на БТА, за което ще бъде използван и 

посоченият общински имот. 

 
В заседанието участват 29 общински съветници. 

Гласували “За” – 29, “Против” – няма и “Въздържали се” – няма.  

        

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: …/п/ … 

                                         /д-р Кристиян Кирилов/ 

 

Вярно при ОбС: ………………… 

                             /Л. Миронова/ 


