
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СВИЩОВ 

 

ПРЕПИС! 

До…………………….............. 

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

 

№ 687 

 
от заседание на Общинския съвет, 

проведено на 31.03.2022 г., Прот. № 46 

 

 

ОТНОСНО:  Приемане на Годишен план за приватизация в Община Свищов през 

2022 година 

 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация (ЗМСМА), във връзка с чл. 6, ал. 2 от Закона приватизация и 

следприватизационен контрол (ЗПСК), предложение с Вх. № 1292/16.03.2022 г. от д-р 

Генчо Генчев – Кмет на община Свищов и с цел обезпечаване бюджета на Община 

Свищов за 2022 г., Общински съвет – Свищов,  

 

Р Е Ш И: 

 

Приема Годишен план за приватизация в Община Свищов през 2022 г., както следва: 

№ Наименование на обекта Прогнозна цена 
с/ без ДДС /лв./ 

I. Обособени обекти - гр. Свищов 
 

1. ЗУПИ IX, кв. 36 от 1 412 кв. м. и построените в него нежилищни 

сгради (офис - сграда със ЗП - 46.44 кв. м., работилница и гараж 

със ЗП - 47.85 кв. м., актуван с Акт за общинска собственост № 

1418/22.03.2007 г. 

100 000,00  

    ДДС       20 000,00 

   

 Общо 120 000,00 

 

МОТИВИ: Съгласно изискванията на Закона за приватизация и 

следприватизационен контрол (ЗПСК) е необходимо Общинските съвети да изготвят и 

оповестят публично годишен план за осъществяване на приватизационни сделки.   

Паричните постъпления от приватизацията на общинското участие в капитала на 

търговски дружества, на обособени части от имуществото на еднолични търговски 

дружества с общинско участие в капитала, както и на общински нежилищни имоти, 

невключени в имуществото на общински търговски дружества, които се използват за 

стопански цели (магазини, ателиета, складове, сервизи, цехове и др.), както и 

незавършени обекти на строителството, невключени в имуществото на общински 

търговски дружества постъпват по бюджета на общината. 

 
В заседанието участват 27 общински съветници. 

Гласували “За” – 26, “Против” – няма и “Въздържал се” – 1. 

        

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: …/п/ … 

                                         /д-р Кристиян Кирилов/ 

Вярно при ОбС: ………………… 

                             /Л. Миронова/ 


