
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СВИЩОВ 
 

Тел.: +359 631 681 03, Факс: +359 631 605 04 

E-mail: obsavet@svishtov.bg 

Адрес: гр. Свищов 5250, ул. „Цанко Церковски” 2 

Изх. № …………… 

Дата: ……………… 

 

Съгласно чл. 23, ал. 4, т. 1, чл. 25, т. 1 от ЗМСМА, чл. 38, ал. 1, т. 1 и чл. 42, ал. 1 от 

Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Свищов, неговите 

комисии и взаимодействието му с Общинската администрация, свиквам общинските 

съветници, кметове на населени места и кметски наместници в Община Свищов на 

редовно заседание, което ще се проведе на 26.05.2022 г. /Четвъртък/ от 14.00 часа, в 

Зала № 1 на Общината при следния: 

 
ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. Разкриване на социална услуга за резидентна грижа – Център за настаняване от 

семеен тип за стари хора (ЦНСТСХ) „Св. Иван Рилски” град Свищов. 

2. Приемане на Бизнес програми на общинските публични предприятия за периода 

2022-2024 година. 

3. Определяне на представител на Община Свищов в областната комисия за 

изработване на областна аптечна карта. 

4. Даване на съгласие за разрешаване изменение на Подробен устройствен план 

(ПУП) - План за регулация (ПР) на урегулиран поземлен имот (УПИ) I, кв. 111 по 

действащия план на с. Ореш, общ. Свищов. 

5. Промяна на списъка на общинските жилища, приет с Решение № 73/28.01.2016 

г., Прот. № 9 на Общински съвет – Свищов – 2 броя. 

6. Продажба на общинско жилище от фонд “Жилища за продажба, замяна и 

обезщетявaне на бивши собственици, чиито имоти са отчуждeни за общински нужди” – 

2 броя. 

7. Отмяна на Решение № 285/15.10.2020 г., Прот. № 16 на Общински съвет – 

Свищов. 

8. Даване на съгласие за кандидатстване с проект: „Реконструкция на довеждащ 

водопровод за село Овча могила – от шахта изпразнител 1 до водомерна шахта при НР 

„Овча могила” и от о.к. 229 до о.к. 72, с. Овча могила, община Свищов” за финансиране 

от Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС). 

9. Актуализиране на „Годишна програма за управление и разпореждане с имоти, 

общинска собственост в Община Свищов през 2022 година”. 

10. Прехвърляне безвъзмездно в собственост на Община Свищов на имоти - частна 

държавна собственост с идентификатори 65766.508.48 и 65766.508.49. 

 

 

 

mailto:obsavet@svishtov.bg


11. Изменение на Наредба за реда за учредяване и упражняване правата на 

Общината в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в 

капитала, гражданските дружества по Закона за задълженията и договорите и 

сдружения по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, приета с Решение             

№ 489/27.05.2021 г. на Общински съвет – Свищов 

12. Отпускане на еднократни парични помощи. 

13. Въпроси към Кмета на Общината и отговори.  

 

 

С уважение: 

Д-Р КРИСТИЯН КИРИЛОВ  

Председател на Общински съвет – Свищов 


