
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СВИЩОВ 
 

ПРЕПИС! 

До…………………….............. 

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
 

№ 793 
 

от заседание на Общинския съвет, 

проведено на 30.06.2022 г., Прот. № 50 

 

 

ОТНОСНО: Даване на съгласие за провеждане на публичен търг с тайно 

наддаване за отдаване под наем на част от имот, публична 

общинска собственост 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация (ЗМСМА), чл. 14, ал. 7 и ал. 8 от Закона за общинската 

собственост (ЗОС), чл. 12, ал. 2, ал. 3 и ал. 4 от Наредбата за реда за придобиване, 

управление и разпореждане със собствеността на Община Свищов (НРПУРСОС), 

във връзка с докладна записка с рег. индекс № 08-00-561/01.06.2022 г. и 

предложение с Вх.  № 1438/15.06.2022 г. от д-р Генчо Генчев – Кмет на община 

Свищов, Общински    съвет – Свищов, 

 

Р Е Ш И: 

 

1. Дава съгласие за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за 

отдаване под наем, за срок от пет години, на сграда, с начин на трайно ползване: 

за складова база, склад, с брой етажи: 1 (един), с идентификатор: 65766.706.23.5 – 

застроена площ 20 кв. м., част от имот публична общинска собственост (Нов 

гробищен парк, местност „Манастирски трап“, гр. Свищов), с идентификатор 

65766.706.23 (АОС № 5732/24.09.2015 г.), целият с площ 57 037 кв. м., начин на 

трайно ползване: Гробищен парк. Начална тръжна месечна цена в размер на 

50,00 (петдесет лева, нула ст.) лв., без включен ДДС. 

2. В изпълнение на решението по т. 1, възлага на Кмета на община Свищов да 

предприеме необходимите следващи действия по реда на ЗОС и НРПУРСОС за 

провеждане на търга. 

МОТИВИ: С докладна записка (рег. индекс № 08-00-561/01.06.2022 г.), 

директорът на ОП „Обреди – Свищов“ свежда информация за постъпило заявление 

с искане за ползване на обект, публична общинска собственост, с идентификатор 

65766.706.23.5 със застроена площ 20 кв. м. (склад), разположен на територията на 

Нов гробищен парк (местност „Манастирски трап“, гр. Свищов).  

Със същата се предлага, в съответствие с чл. 8 от Закона за общинската 

собственост и чл. 12 от Наредбата за реда за придобиване, управление и 

разпореждане със собствеността на Община Свищов, Общински съвет – Свищов 



като компетентен орган да даде съгласие за провеждане на публичен търг с тайно 

наддаване за отдаване под наем на част от имот, публична общинска собственост, с 

идентификатор 65766.706.23.5, с начална тръжна цена 50.00 лв. (петдесет лева). 

 

В заседанието участват 26 общински съветници. 

Гласували “За” – 25, “Против” – 1 и “Въздържали се” – няма. 

        

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: …/п/ … 

                                         /д-р Кристиян Кирилов/ 

 

Вярно при ОбС: ………………… 

                             /Л. Миронова/ 


