
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СВИЩОВ 

 

ПРЕПИС! 

До…………………….............. 

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

 

№ 671 

 

от заседание на Общинския съвет, 

проведено на 27.01.2022 г., Прот. № 43 

 

ОТНОСНО:  Предоставяне безвъзмездно за управление на части от недвижими 

имоти, публична общинска собственост, находящи се в гр. Свищов 

 

 

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

администрация (ЗМСМА), чл. 12, ал. 1 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) и във връзка с предложение с Вх.                   

№ 1204/07.01.2022 г. от д-р Генчо Генчев – Кмет на община Свищов, Общински    съвет – 

Свищов,  

 

Р Е Ш И: 

 

І. Дава съгласие да се предоставят безвъзмездно за управление на Общинска 

служба „Социални дейности” следните части от недвижими имоти, публична 

общинска собственост: 

1. част от триетажна, масивна, монолитна сграда с идентификатор 65766.702.4079.1 

(шест пет седем шест шест точка седем нула две точка четири нула седем девет точка 

едно), със застроена площ: 253 кв. м. (двеста петдесет и три квадратни метра), брой 

етажи: 3, с предназначение: Административна, делова сграда, разположена в поземлен 

имот с идентификатор 65766.702.4079, находящ се в гр. Свищов, ул. „Цар Освободител“ 

№ 76-а, актувана с Акт за публична общинска собственост № 9009/09.04.2021 г., вх. рег. 

№ 803/12.04.2021 г. на Служба по вписванията – гр. Свищов – акт № 36, том 3 по 

кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед № РД-18-10/12.02.2009 

г. на Изпълнителен директор на АГКК, а именно: едно помещение на полуетажа между 

втория и третия етаж – стая № 9, с площ 27 кв. м. (двадесет и седем квадратни 

метра) и прилежащо фоайе с площ 6,86 кв. м. (шест цяло осемдесет и шест 

квадратни метра) за срок от 2 (две) години. 

2. част от сградата на учебен корпус „Алеко Константинов”, в УПИ I, кв. 216 от 

плана на град Свищов, с идентификатор 65766.702.4288.1 (шест пет седем шест шест 

точка седем нула две точка четири две осем осем точка едно), със застроена площ 1596,00 

кв. м. (хиляда петстотин деветдесет и шест квадратни метра), брой етажи: 3, с 

предназначение: Сграда за образование, разположена в поземлен имот с идентификатор 

65766.702.4288, находящ се в гр. Свищов, ул. „33-ти Свищовски полк“ № 67, актувана с 

Акт за публична общинска собственост № 728/24.04.2001 г., вх. рег.  № 1514/11.04.2006 г. 

на Служба по вписванията – гр. Свищов – акт № 52, том 6 по кадастрална карта и 

кадастрални регистри, одобрени със Заповед № РД-18-10/12.02.2009 г. на Изпълнителен 

директор на АГКК, а именно: едно помещение с изложение изток (бивша учителска 

стая), с площ 33,00 кв. м. (тридесет и три квадратни метра), за срок от 2 (две) години. 



ІІ. В изпълнение на Решението възлага на Кмета на община Свищов да предприеме 

необходимите действия по реда на ЗОС и НРПУРСОС.  

МОТИВИ: С Решение № РД-21-415 от 20.10.2021 г. на Ръководителите на 

Управляващите органи на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ и 

Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ е одобрен 

интегрираният проект на Община Свищов по процедура BG05M9OP001-2.056 

„Социално-икономическа интеграция на уязвими групи“. Интегрирани мерки за 

подобряване достъпа до образование“ - Компонент 2. На 15.12.2021 г. е подписан 

Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за 

изпълнение на проект „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. 

Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование в община Свищов“ с рег.            

№ BG05M9OP001-2.056-0015-С01. Общата стойност на безвъзмездната финансова помощ 

е в размер на 1 158 710,83 лв. Основните дейности ще се реализират 18 месеца от Община 

Свищов и партньорите Средно училище „Цветан Радославов“, Основно училище „Св. св. 

Кирил и Методий“ в с. Морава, Детска градина “Васил Левски“, изнесени групи на              

ул. “Плевенско шосе“ № 5, гр. Свищов, НПО и Стопанска академия „Д. А. Ценов“. 

Проектът е насочен към реализиране на интегрирани мерки и дейности за 

повишаване качеството на живот, намаляване на бедността и преодоляване на риска от 

социално изключване на уязвими групи от населението на община Свищов, чрез 

създаване на иновативен модел за социално-икономическа интеграция и допълваща 

осигурената пространствена по проект „Изграждане на социално жилище в град 

Свищов“, по ДБФП №BG16RFOP001-1.36-0006-С0, финансиран по ОП „Региони в 

растеж“. 

Дейностите, финансирани от ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., са 

насочени към четири основни направления - I „Подобряване достъпа до заетост“,                     

II „Подобряване достъпа до образование“, III „Подобряване достъпа до социални и 

здравни услуги“, IV „Развитие на местните общности и преодоляване на негативните 

стереотипи“. Помещенията са необходими за успешното реализиране на планираните 

дейности:  

- Сформиране на мултидисциплинарен екип от специалисти, които ще извършват 

оценка на потребностите на настанените и съобразно нея ще им предоставят адекватен 

социален пакет, отговарящ на техните нужди и подпомагащ прехода им към 

самостоятелно справяне в живота – Център „Компас“. 

- Създаване на Общински младежки център (ОМЦ). В него дейностите ще са 

свързани с образователна медиация сред ученици, нуждаещи се от обща, специфична и 

допълнителна подкрепа, застрашени от отпадане от училище. 

Проектът ще допринесе за реализиране на устойчива и системна социална политика 

на Община Свищов по изпълнение на поставените цели в “Стратегия за развитие на 

социалните услуги на Община Свищов“, приета с Решение № 251/26.05.2016 г. и “План за 

действие на Община Свищов за интегриране на българските граждани от ромски 

произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите 

ситуация“, приет с Решение № 410/21.12. 2016 г. 

 
В заседанието участват 29 общински съветници. 

Гласували “За” – 23, “Против” – няма и “Въздържали се” – 6.  

        

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: …/п/ … 

                                         /д-р Кристиян Кирилов/ 

 

Вярно при ОбС: ………………… 

                             /Л. Миронова/ 


