
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СВИЩОВ 

 

ПРЕПИС! 

До…………………….............. 

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

 

№ 667 

 

от заседание на Общинския съвет, 

проведено на 27.01.2022 г., Прот. № 43 

 

 

ОТНОСНО:  Актуализация на цените по Приложение № 2, Приложение № 3 и 

Приложение № 4 от Наредбата за преместваемите обекти на 

територията на община Свищов 

 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация (ЗМСМА), във връзка с чл. 40, ал. 1 от Наредбата за 

преместваемите обекти на територията на община Свищов /НПОТОС/, приета с Решение 

№ 749/26.07.2006 г., Прот. № 66 на Общински съвет – Свищов и предложение с Вх.                

№ 1202/06.01.2022 г. от д-р Генчо Генчев – Кмет на Община Свищов, Общински съвет – 

Свищов, 

 

Р Е Ш И: 

 

Оставя без промяна определените цени по Приложение № 2, Приложение № 3 и 

Приложение № 4 от Наредбата за преместваемите обекти на територията на община 

Свищов, приета с Решение № 749/26.07.2006 г., Прот. № 66 на Общински съвет – 

Свищов. 

МОТИВИ: С докладна записка от дирекция „Управление на собствеността и 

стопански дейности“ (УССД) с рег. индекс № 08-00-4/04.01.2022 г. е сведена информация 

относно следното: 

На основание изискванията на чл. 40, ал. 1, изречение второ от Наредбата за 

преместваемите обекти на територията на община Свищов, ежегодно до 15 януари, 

общинска администрация внася в Общински съвет предложение за актуализация на 

цените за отдаване под наем на общински площи – имоти, сгради и съоръжения за 

поставяне на рекламни елементи /Приложение № 2/, за отдаване под наем на общински 

рекламни елементи за разполагане на реклами /Приложение № 3/ и за наем на квадратен 

метър общински терен за поставяне на преместваеми обекти, за елементите на градското 

обзавеждане и унифициран тип гаражи /Приложение  № 4/.  

Цените са определени на квадратен метър, съобразно зоните на община Свищов, 

определени в Приложение № 1 от същата Наредба. 

 

В заседанието участват 28 общински съветници. 

Гласували “За” – 25, “Против” – няма и “Въздържали се” – 3.  

        

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: …/п/ … 

                                         /д-р Кристиян Кирилов/ 

 

Вярно при ОбС: ………………… 

                             /Л. Миронова/ 


