
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СВИЩОВ 
 

ПРЕПИС! 

До…………………….............. 

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
 

№ 823 
 

от заседание на Общинския съвет, 

проведено на 28.07.2022 г., Прот. № 51 
 

 

ОТНОСНО: Даване на съгласие за предоставяне на недвижим имот, публична 

общинска собственост за безвъзмездно ползване 

 

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

местната администрация (ЗМСМА), чл. 12, ал. 3 от Закона за общинската 

собственост (ЗОС), чл. 4, ал. 2  и чл. 11 от Наредбата за реда за придобиване, 

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

във връзка с докладна записка с рег. индекс № 08-00-723/11.07.2022 г. от дирекция 

„Управление на собствеността и стопански дейности“, писмо с Изх.                             

№ 660/21.07.2022 г. на ПК по “ТСУ и ОА“, предложение с Вх. № 1476/12.07.2022 г. 

и предложение с Вх. № 1502/26.07.2022 г. от д-р Генчо Генчев – Кмет на община 

Свищов и предвид, че помещението не е необходимо за нуждите на органите на 

общината или на юридически лица и звена на общинска бюджетна издръжка, 

Общински  съвет – Свищов, 

 

Р Е Ш И: 

 

1. Дава съгласие да се предостави за безвъзмездно стопанисване и управление 

на Министерство на правосъдието, Главна дирекция „Изпълнение на наказанията”, 

Областна служба „Изпълнение на наказанията”, гр. Велико Търново, Районна 

служба „Изпълнение на наказанията”, гр. Велико Търново за нуждите на 

Пробационна служба – звено, град Свищов част от триетажна административна 

сграда, находяща се в гр. Свищов, ул. „Д. Г. Анев” № 4, актувана с АОС                 

№ 66/28.08.1997 г., а именно: самостоятелен обект в сграда, с идентификатор 

65766.702.2118.1.4, представляващ четири стаи на първия етаж, североизточно 

изложение, с поредни номера 9,10,10А и 11, с полезна площ 58,48 кв. м. 

Помещенията се предоставят за срок от пет години, считано от 01.10.2022 г. 

2. Упълномощава Кмета на Общината да извърши всички действия по 

изпълнение на т. 1, съобразно Закона за общинската собственост и Наредбата за 

реда за придобиване, управление и разпореждане със собствеността на Община 

Свищов. 

МОТИВИ: С докладна записка (рег. индекс № 08-00-723/11.07.2022 г.) от 

дирекция „Управление на собствеността и стопански дейности“ е сведена 

информация за постъпило писмо (рег. индекс № 24-00-402/28.06.2022 г.) от Хр. 



Орманджиев – ИФЗ началник ОС „ИН“, който моли поради изтичането срока на 

Договора за безвъзмездно стопанисване и управление от Министерство на 

правосъдието, Главна дирекция „Изпълнение на наказанията”, Областна служба 

„Изпълнение на наказанията”, гр. Велико Търново, Районна служба „Изпълнение 

на наказанията”, гр. Велико Търново, Пробационна служба – звено, град Свищов 

на част от триетажна административна сграда, находяща се в гр. Свищов, ул. „Д. Г. 

Анев” № 4, актувана с АОС № 66/28.08.1997 г., а именно: самостоятелен обект в 

сграда с идентификатор 65766.702.2118.1.4, с полезна площ 58,48 кв. м., на първи 

етаж, със североизточно изложение, като да бъдат предприети съответните 

действия от Община Свищов и в съответствие с действащата нормативна уредба да 

бъде сключен нов договор за срок от 5 /пет/ години. 

С Решение № 604/25.05.2017 г., Прот. № 37 на Общински съвет – Свищов, на 

Министерство на правосъдието за нуждите на Главна дирекция „Изпълнение на 

наказанията“, Областна служба „Изпълнение на наказанията“, гр. Велико Търново, 

Районна служба „Изпълнение на наказанията“, гр. Велико Търново, Пробационна 

служба – звено, град Свищов, е предоставено безвъзмездно право на управление на 

самостоятелен обект в сграда, с идентификатор 65766.702.2118.1.4, представляващ 

четири стаи на първия етаж, североизточно изложение, с поредни номера 9,10,10А 

и 11. Сградата се намира в гр. Свищов, ул. „Д. Г. Анев“ № 4, с АОС                                   

№ 66/28.08.1997 г. Стаите са с обща полезна площ 58,48 кв. м., като срокът на 

сключения Договор за безвъзмездно право на управление е 5 /пет/ години и изтича 

на 30.09.2022 г.  
 

В заседанието участват 26 общински съветници. 

Гласували “За” – 26, “Против” – няма и “Въздържали се” – няма. 

        

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: …/п/ … 

                                         /д-р Кристиян Кирилов/ 

 

Вярно при ОбС: ………………… 

                             /Л. Миронова/ 


