
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СВИЩОВ 
 

ПРЕПИС! 

До…………………….............. 

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
 

№ 850 
 

от заседание на Общинския съвет, 

проведено на 29.09.2022 г., Прот. № 55 

 

ОТНОСНО: Даване на съгласие за провеждане на публичен търг с тайно наддаване 

за отдаване под наем на част от имот, публична общинска собственост, 

в СУ „Цветан Радославов”, гр. Свищов 

 

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

администрация (ЗМСМА), чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската собственост (ЗОС), чл. 

293, ал. 1, т. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, чл. 12, ал. 2 и ал. 

3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане със собствеността на 

Община Свищов (НРПУРСОС), във връзка с докладна записка (рег. индекс № 08-00-

916/30.08.2022 г.) и предложение с Вх.  № 1548/12.09.2022 г. от  д-р Генчо Генчев – Кмет 

на община Свищов, Общински съвет – Свищов, 

 

Р Е Ш И: 

 

1. Дава съгласие за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под 

наем на част от имот, публична общинска собственост (АОС № 736/2001 г.), а именно: 

3,00 кв. м., в СУ „Цветан Радославов”, гр. Свищов реално в корпус „Д“, част от коридор 

на първи етаж, западно от централното стълбище, до изложбената зала, с начална тръжна 

цена в размер на 60,00 (шестдесет лева, нула ст.) лева, без включен ДДС, за срок от пет 

години, с предназначение за поставяне на автомат за топли напитки. 

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 № 08-00-916/30.08.2022 г.) от дирекция 

„Управление на собствеността и стопански дейности“ е сведена информация за 

постъпило писмо /предложение/, с рег. индекс № 67-00-32/29.07.2022 г. от Мариана 

Маркова – директор на СУ „Цветан Радославов”, с което уведомява за постъпило 

заявление от А. П. Павлов, управител на „Гама Павлов“ ЕООД, с което желае да ползва 

под наем част от коридор за поставяне на автомат за топли напитки и сключване на 

договор за наем.  

Ръководството на училището дава съгласие за отдаване под наем на 3,00 кв. м., в СУ 

„Цветан Радославов”, реално в корпус „Д“, част от коридор на първи етаж, западно от 

централното стълбище, до изложбената зала. 

 

В заседанието участват 24 общински съветници. 

Гласували “За” – 24, “Против” – няма и “Въздържали се” – няма. 

        

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: …/п/ … 

                                         /д-р Кристиян Кирилов/ 

Вярно при ОбС: ………………… 

                             /Л. Миронова/ 
 


