
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СВИЩОВ 

 

ПРЕПИС! 

До…………………….............. 

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

 

№ 698 

 

от заседание на Общинския съвет, 

проведено на 31.03.2022 г., Прот. № 46 

 

 

ОТНОСНО: Даване на съгласие за отдаване под наем без търг или конкурс, 

помещение, находящо се в общинска сграда на ул. “Т. 

Миланович” № 2 на сдружение “Клуб Естрада за поп и рок 

изпълнители - гр. Свищов” 

 

 

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

местната администрация (ЗМСМА), чл. 14, ал. 6, изр. 1-во и ал. 8 от Закона за 

общинската собственост (ЗОС), чл. 1, ал. 2 и чл. 16, ал. 1 от Наредбата за реда за 

придобиване, управление и разпореждане със собствеността на Община Свищов, 

във връзка с докладна записка № 08-00-19/07.01.2022 г. от дирекция УССД и 

предложение с Вх. № 1273/10.03.2022 г. от д-р Генчо Генчев – Кмет на община 

Свищов, Общински съвет – Свищов, 

 

Р Е Ш И: 

 

I. Дава съгласие да се отдаде под наем без търг или конкурс, за срок от пет 

години помещение /стая/ - 20,00 кв. м., находящо се на І-ви етаж, пореден № 9, 

западно изложение, в общинска сграда на ул. “Т. Миланович” № 2 на сдружение 

“Клуб Естрада за поп и рок изпълнители - гр. Свищов”, с предназначение за 

подготовка и квалификация на изпълнители на популярна музика, при плащане на 

месечен наем, в размер на 20,00 лв. без включен ДДС.  

II. Възлага на Кмета на Общината да предприеме необходимите законови 

действия във връзка с изпълнение на решението по т. I. 

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

стопански дейности“ (УССД) с рег. индекс № 08-00-19/07.01.2022 г. е сведена 

информация за постъпило заявление с рег. индекс № 94-з-23/06.01.2022 г. от 

Председателя на УС на сдружение “Клуб Естрада за поп и рок изпълнители -      

гр. Свищов”, с което желае сключване на нов договор за наем на общинско 

помещение, което сдружението ползва под наем към настоящия момент.  

Помещението е с площ 20,00 кв. м. и се намира на І-ви етаж, пореден № 9, 

западно изложение, в общинска сграда на ул. “Т. Миланович” № 2. Имотът е 

актуван с АОС № 130/15.06.1998 г. 



През последните петнадесет години на осн. решения № № 897/2007 г., 

785/2010 г., 400/2013 г., 75/2016 г. и 1004/2019 г. на Общински Съвет – Свищов, 

сдружение “Клуб Естрада за поп и рок изпълнители - гр. Свищов” е било коректен 

наемател на посочения общински имот срещу месечен наем, в размер на 20,00 лв., 

без вкл. ДДС. Регистрирано е като юридическо лице с нестопанска цел за 

осъществяване на общественополезна дейност. Сключеният договор за наем 

изтича на 28.02.2022 г. Като популяризатор на българската песен и организатор 

на подготвителни школи сдружението е активен участник в културно-

обществения живот на гр. Свищов. 

 
В заседанието участват 25 общински съветници. 

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

        

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: …/п/ … 

                                         /д-р Кристиян Кирилов/ 

 

Вярно при ОбС: ………………… 

                             /Л. Миронова/ 


