
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СВИЩОВ 
 

ПРЕПИС! 

До…………………….............. 

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
 

№ 877 
 

от заседание на Общинския съвет, 

проведено на 27.10.2022 г., Прот. № 56 

 

 

ОТНОСНО: Управление на частна общинска собственост 

 

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) и 

във връзка с предложение с Вх. № 1606/19.10.2022 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 пет 

години, считано от 01.01.2023 г., с предназначение за спортна и тренировъчна 

дейност, описания по-горе общински имот, на сдружение „Годжу карате клуб 

„Алеко“ със седалище и адрес на управление: гр. Свищов, ул. „Струма“ № 18, ЕИК 

104703417, с представляващ Марин И. Маринов, 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: В Община Свищов е постъпило писмо (рег. индекс № 98-00-

128/27.05.2022 г.) от името на Управителния съвет, членове и състезатели на 

сдружение „Годжу карате клуб „Алеко“ – гр. Свищов с молба за съдействие и 

осигуряване на подходящо помещение за провеждане на учебно-тренировъчна 

дейност, а именно зала с минимална площ от 300,00 кв. м., която да позволява и 

провеждането на състезания.   

„Годжу карате клуб „Алеко“ – гр. Свищов е независимо сдружение, 

регистрирано като юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на 

дейност в обществена полза, с цел да популяризира и масовизира бойното изкуство 

„карате“ сред младежта и подрастващите. Член е на Българска национална 

федерация „Карате“ и Асоциация Годжу рю България. 

Община Свищов разполага с имот частна общинска собственост, отговарящ на 

изискванията, а именно: сграда - тенис зала, построена 1975 г., масивна, 

едноетажна, разположена в УПИ IV, кв. 39, със ЗП 436,64 м. кв., на ул. „Цанко 



Церковски“ № 11, състояща се от зала 333,66 кв. м., фоайе 43,08 кв. м., 2 бр. 

съблекални, със санитарни възли 60,00 кв. м., актувана с АОС № 1134/17.09.2003 г. 

 

В заседанието участват 29 общински съветници. 

Гласували “За” – 17, “Против” – 4 и “Въздържали се” – 4. Не участват – 4. 

        

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: …/п/ … 

                                         /д-р Кристиян Кирилов/ 

 

Вярно при ОбС: ………………… 

                             /Л. Миронова/ 


