
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СВИЩОВ 
 

ПРЕПИС! 

До…………………….............. 

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
 

№ 799 
 

от заседание на Общинския съвет, 

проведено на 30.06.2022 г., Прот. № 50 

 

 

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

помещение, в общинска сграда на ул. “Т. Миланович” № 2, на 

сдружение “Зона за трансатлантически просперитет – 

наблюдателна мисия” – гр. София 

 

 

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

местната администрация (ЗМСМА), чл. 14, ал. 6 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 (НРПУРСОС), 

във връзка с докладна записка с рег. индекс № 08-00-598/13.06.2022 г. от дирекция 

„УССД“ и предложение с Вх. № 1444/16.06.2022 г. от д-р Генчо Генчев – Кмет на 

община Свищов, Общински съвет – Свищов, 

 

Р Е Ш И: 

 

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

години, считано от 01.08.2022 г., с предназначение за административна дейност, 

помещение със ЗП - 35,64 кв. м., находящо се на І-и етаж, вляво от входа (бивша 

каса на „В и К“), със западно изложение, в общинска сграда на ул. “Т. Миланович” 

№ 2, актувана като частна общинска собственост с АОС № 130/15.06.1998  г., на 

сдружение “Зона за трансатлантически просперитет – наблюдателна мисия” – гр. 

София, при плащане на месечен наем в размер на 5,00 (пет лева, нула ст.) лв., без 

включен ДДС.  

2. Възлага на Кмета на Общината да предприеме необходимите законови 

действия във връзка с изпълнение на решението по т. 1.  

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

стопански дейности“ (УССД) с рег. индекс № 08-00-598/13.06.2022 г. е сведена 

информация за постъпило заявление с рег. индекс № 94-з-1001/01.06.2022 г. от К. 

Кипрова - председател на управителния съвет на сдружение “Зона за 

трансатлантически просперитет – наблюдателна мисия”, с което желае сключване 

на нов договор за наем на общинско помещение, което сдружението ползва към 

настоящия момент.  



Помещението е със ЗП - 35,64 кв. м., находящо се на І-и етаж, вляво от входа 

(бивша каса на „В и К“), със западно изложение, в общинска сграда на                            

ул. “Т. Миланович” № 2, актувана като частна общинска собственост с 

АОС № 130/15.06.1998  г. 

След решение на Общински съвет – Свищов № 1079/25.04.2019 г., Прот. № 71 

е сключен договор за наем на имота, без търг или конкурс, за срок от три години, с 

месечен наем в размер на 5,00 лв. без включен ДДС, с предназначение за 

административна дейност на Сдружението. Договорът за наем изтича на 

31.07.2022 г. 

Сдружението е вписано в Централния регистър на юридическите лица с 

нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност /удостоверение 

№ 005/13.10.2016 г. на Министерство но правосъдието/.  

 

В заседанието участват 26 общински съветници. 

Гласували “За” – 23, “Против” – няма и “Въздържали се” – 2. Не участва – 1. 

        

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: …/п/ … 

                                         /д-р Кристиян Кирилов/ 

Вярно при ОбС: ………………… 

                             /Л. Миронова/ 


