
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СВИЩОВ 

 

ПРЕПИС! 

До…………………….............. 

 

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

 

№ 678 

 

от заседание на Общинския съвет, 

проведено на 24.02.2022 г., Прот. № 44 

 

 

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

част от имот, публична общинска собственост, в землището на  

с. Вардим на „ЦЕТИН България“ ЕАД  

 

 

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

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

собственост (ЗОС), чл. 1, ал. 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и 

разпореждане със собствеността на Община Свищов (НРПУРСОС), във връзка с 

чл. 19, ал. 1 и чл. 30, ал. 5 от Закона за електронните съобщителни мрежи и 

физическа инфраструктура (ЗЕСМФИ) и предложение с Вх. № 1245/11.02.2022 г. 

от д-р Генчо Генчев – Кмет на община Свищов, Общински съвет – Свищов,  

 

Р Е Ш И: 

 

I. Дава съгласие за отдаване под наем без търг или конкурс на „ЦЕТИН 

България“ ЕАД част от имот, публична общинска собственост, а именно: площ от 

500,00 (петстотин) кв. м., в северната част (северно от изграден 20 kv 

електропровод) на поземлен имот с идентификатор 10118.440.398 (по предходен 

план № 000398), актуван като публична общинска собственост с АОС                            

№ 6600/26.09.2018 г. (стар АОС № 1549/09.11.2007 г.), в землището на с. Вардим, с 

месечен наем в размер на 500,00 (петстотин лева, нула ст.) лв. без включен ДДС, за 

срок от десет години, с цел разполагане на телекомуникационни инфраструктурни 

съоръжения. 

II. В изпълнение на решението по т. I., възлага на Кмета на община Свищов да 

предприеме необходимите следващи действия по реда на ЗОС и НРПУРСОС. 

МОТИВИ: С докладна записка (рег. индекс № 08-00-158/07.02.2022 г.) от 

дирекция „Управление на собствеността и стопански дейности“ е сведена 

информация за постъпило предложение (рег. индекс № 09-00-9/19.01.2022 г.) от 

Сенка Добрева – Кмет на с. Вардим, с което уведомява за постъпило в 

деловодството на Кметството писмо от „ЦЕТИН България“ ЕАД, гр. София, ЕИК 

206149191, с което се желае сключване на договор за наем на част от имот, 

публична общинска собственост. 



„ЦЕТИН България“ ЕАД, (което е правоприемник на „Теленор България“ 

ЕАД) предлага, с цел запазване на инсталираното оборудване и осигуряване на 

качествени услуги на територията на общината, както и на осн. на чл. 30, ал. 5 и чл. 

19, ал. 1 от Закона за електронните съобщителни мрежи и физическа 

инфраструктура (ЗЕСМФИ) да наеме имота за максимално допустимия законов 

срок (10 години) без провеждане на търг или конкурс. 

 

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/ 
 


