
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СВИЩОВ 
 

ПРЕПИС! 

До…………………….............. 

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
 

№ 873 
 

от заседание на Общинския съвет, 

проведено на 27.10.2022 г., Прот. № 56 

 

 

ОТНОСНО: Актуализиране на „Годишна програма за управление и 

разпореждане с имоти, общинска собственост в Община 

Свищов през 2022 година” 

 

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

местната администрация (ЗМСМА), чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската 

собственост (ЗОС), чл. 4а, 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 с рег. индекс № 08-00-1079/13.10.2022 г. от дирекция 

„Управление на собствеността и стопански дейности“ и предложение с Вх.                

№ 1596/14.10.2022 г. от д-р Генчо Генчев – Кмет на община Свищов, Общински 

съвет – Свищов, 

 

Р Е Ш И: 

 

І. Дава съгласие да се актуализира „Годишна програма за управление и 

разпореждане с имоти, общинска собственост в Община Свищов през 2022 година” 

(приета с Решение № 686/31.03.2022 г., Протокол № 46 на Общински съвет – 

Свищов), както следва: 

1. Допълва РАЗДЕЛ ІІІ. „ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО 

ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДЛОЖИ ЗА ПРОДАЖБА, 

ПРЕДОСТАВЯНЕ ПОД НАЕМ ИЛИ УЧРЕДЯВАНЕ НА ОГРАНИЧЕНИ 

ВЕЩНИ ПРАВА И ДАРЕНИЕ“: 

Точка В. Имоти, които Община Свищов има намерение да учреди 

ограничени вещни права, с обект: 
 

№ 

по 

ред 

 

Списък на имотите 

 

АОС 

 

Площ 

(кв.м.) 

 

Единична 

цена в лв. 

 

ДДС 

Крайна 

(прогнозна) 

цена в лв. 

 

3. Застроен урегулиран поземлен 

имот УПИ I, кв. 52 по 

Подробния устройствен план 

на с. Козловец, одобрен със 

Заповед № 165/1923 г. –  

1121 66.00 2 600.00 

 

- 2 600.00 



улична регулация и Заповед   

№ 1259/1923 г. – дворищна 

регулация – учредяване право 

на пристрояване към 

съществуваща сграда,   

собственост на Цветомир 

Миланов 

 

ІІ. Промените, съгласно Решението по т. I, да се публикуват в местния печат и 

на интернет страницата на Общината, както и да се поставят на видно и 

общодостъпно място в сградата на Общината. 

МОТИВИ: С Докладна записка с рег. индекс № 08-00-1079/13.10.2022 г. от 

дирекция „Управление на собствеността и стопански дейности“ е постъпила 

информация, че с инвестиционно намерение (рег. индекс № 94-З-1821/30.09.2022 

г.) e проявен интерес относно учредяване вещно право на строеж върху имот 

(частна общинска собственост), който не е включен в „Годишна програма за 

управление и разпореждане с имоти, общинска собственост в Община Свищов 

през 2022 година”. 

С оглед на факта, че учредяването на ограничено вещно право върху имот, 

общинска собственост, ще осигури допълнителни приходи в общинския бюджет, за 

реализация на горепосоченото инвестиционно намерение е необходимо да се 

актуализира „Годишна програма за управление и разпореждане с имоти, общинска 

собственост в Община Свищов през 2022 година”, чрез допълване на РАЗДЕЛ 

ІІІ. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ 

ДА ПРЕДЛОЖИ ЗА ПРОДАЖБА, ПРЕДОСТАВЯНЕ ПОД НАЕМ ИЛИ 

УЧРЕДЯВАНЕ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА И ДАРЕНИЕ, точка В. 

Имоти, които Община Свищов има намерение да предложи за учредяване на 

ограничено вещно право, с обект: под № 3 – застроен УПИ I, кв. 52, ул. „Стара 

планина“ № 19 по плана на с. Козловец - право на пристрояване към съществуваща 

сграда, собственост на Ц. М. 

 

В заседанието участват 27 общински съветници. 

Гласували “За” – 27, “Против” – няма и “Въздържали се” – няма. 

        

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: …/п/ … 

                                         /д-р Кристиян Кирилов/ 

 

Вярно при ОбС: ………………… 

                             /Л. Миронова/ 


