
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СВИЩОВ 

 

ПРЕПИС! 

До…………………….............. 

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

 

№ 663 

 

от заседание на Общинския съвет, 

проведено на 23.12.2021 г., Прот. № 42 

 

ОТНОСНО: Даване на съгласие търговско дружество „ЦЕНТЪР ЗА 

УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИ“ ЕООД, с ЕИК  204704655 да 

направи дарение на услуги и материали на ОБЩИНА 

СВИЩОВ 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация (ЗМСМА), чл. 147, ал. 2  от Търговския закон (ТЗ), чл. 51 

от Закона за общинската собственост (ЗОС), чл. 25, ал. 1, т. 24 от 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., Прот. № 29 на Общински 

съвет – Свищов, във връзка с докладна записка с Вх. № 1190/15.12.2021 г., Вх. № 

1191/15.12.2021 г. и Вх. № 1192/15.12.2021 г. от д-р Димчо Шопов – Управител на 

“ЦУО“ ЕООД и предложение с Вх. № 1197/21.12.2021 г. от д-р Генчо Генчев – 

Кмет на община Свищов, Общински съвет – Свищов, 

 

Р Е Ш И: 
 

т. 1. 1. Дава съгласие “Център за управление на отпадъци“ ЕООД (ЕИК  

204704655) с предишно наименование „Комунално строителство и поддръжка“ 

ЕООД да направи дарение на Община Свищов на следните услуги и материали на 

обща стойност 157 739,58 лева с ДДС (сто петдесет и седем хиляди седемстотин 

тридесет и девет лева, 58 ст.), вложени изцяло в градска инфраструктура – 

публична общинска собственост: 

1) обект: Ремонтни дейности на спортно игрище в ж. к. „Дунав“,                            

ул. „Градево“ № 5 - 28 716,96 лв. с ДДС; 

2) обект: Неотложни и аварийни дейности – подмяна на водопровод на                     

ул. „Христо Ботев“ - 20 472,88 лв. с ДДС; 

3) обект: Ремонтни дейности в гр. Свищов – ул. „Нове“, ул. „Опълченска“,              

ул. „Ген. Киселов“ и др. - 3 404,76 лв. с ДДС; 

4) материали, вложени в ремонта на ул. “Черни връх“ - 18 612,55 лв. с ДДС; 

5) обект: Аварийни строително-монтажни работи по изкопни и укрепителни 

дейности за подмяна на съществуващ довеждащ водопровод ф400; тласкател ф350 

и уличен водопровод ф90, в участък от ОК 720 до ОК 657, с дължина 239 метра -    

50 090,33 лв. с ДДС; 

6) обект: Аварийни строително-монтажни работи по изкопни и укрепителни 

дейности, възникнали при подмяна на съществуващ довеждащ водопровод ф400; 



тласкател ф350, в участък от ОК 658 до ОК 659, с дължина 108 метра - 36 442,10 

лв. с ДДС. 

т. 1. 2. Дава съгласие „Център за управление на отпадъци“ ЕООД да дари 

дължимите суми за материали и услуги по т. 1. 1. на Община Свищов. 

т. 1. 3. Възлага на Кмета на община Свищов да предприеме необходимите 

правни и фактически действия по изпълнението на т. 1. 1., т. 1. 2. 

т. 2. 1. Дава съгласие „Център за управление на отпадъци“ ЕООД (ЕИК  

204704655) с предишно наименование „Комунално строителство и поддръжка“ 

ЕООД да направи дарение на Община Свищов на материални активи – тръби на 

обща стойност 3 677,30 лева с ДДС (три хиляди шестстотин седемдесет и седем 

лева, 30 ст.), наследени от „Център за управление на отпадъци“ ЕООД, като 

правоприемник на „ВиК – Свищов“ ЕАД, за обслужване необходимостта в 

бъдещи периоди от извършване на неотложни и аварийно-възстановителни 

ремонтни дейности по водопреносната мрежа на територията на община 

Свищов. 

т. 2. 2. Дава съгласие „Център за управление на отпадъци“ ЕООД да дари 

сумата на материалите по т. 2. 1. на Община Свищов. 

т. 2. 3. Възлага на Кмета на община Свищов да предприеме необходимите 

правни и фактически действия по изпълнението на т. 2. 1., т. 2. 2. 

т. 2. 4. Активите по т. 2. 1. да бъдат използвани за извършване на услуги за 

населението на община Свищов – ремонти и поддръжка на водопреносната мрежа.  

МОТИВИ: Община Свищов е едноличен собственик на капитала на 

търговско дружество „Център за управление на отпадъци“ ЕООД с ЕИК  

204704655, регистрирано през 2017 г. с предишно наименование „Комунално 

строителство и поддръжка“ ЕООД. През периода 2019-2020 г. дружеството е 

извършило в полза на Община Свищов следните строително-монтажни работи (на 

обща стойност 157 739,58 лева с ДДС, съгласно приложени КСС/справки), вкл. 

стойност на вложените материали, трудовите разходи, осигуровки и средствата, 

заплатени на подизпълнител на аварийните ремонти, възложени от Община 

Свищов: 

1) обект: Ремонтни дейности на спортно игрище в ж. к. „Дунав“, ул. „Градево“ 

№ 5 - 28 716,96 лв. с ДДС; 

2) обект: Неотложни и аварийни дейности – подмяна на водопровод на                 

ул. „Христо Ботев“ - 20 472,88 лв. с ДДС; 

3) обект: Ремонтни дейности в гр. Свищов – ул. „Нове“, ул. „Опълченска“,             

ул. „Ген. Киселов“ и др. - 3 404,76 лв. с ДДС; 

4) материали, вложени в ремонта на ул. “Черни връх“ - 18 612,55 лв. с ДДС; 

5) обект: Аварийни строително-монтажни работи по изкопни и укрепителни 

дейности за подмяна на съществуващ довеждащ водопровод ф400; тласкател ф350 

и уличен водопровод ф90 в участък от ОК 720 до ОК 657 с дължина 239 метра -    

50 090,33 лв. с ДДС; 

6) обект: Аварийни строително-монтажни работи по изкопни и укрепителни 

дейности, възникнали при подмяна на съществуващ довеждащ водопровод ф400; 

тласкател ф350, в участък от ОК 658 до ОК 659, с дължина 108 метра - 36 442,10 

лв. с ДДС. 

Във връзка с неотложността и аварийно-възстановителния характер на 

ремонтните дейности на горепосочените обекти, същите не са включени в 

обектовия списък на Общината за планирани ремонти, поради което не могат 

да бъдат заплатени в рамките на одобрения от Общинския съвет бюджет за 

2021 г. Ремонтите са били крайно необходими, извършени при условия на 



спешност от горепосоченото дружество с предмет на дейност (тогава): 

„Строителство, строителна дейност в страната и чужбина, извършване на 

всякакъв вид строително-монтажни работи, довършителни дейности, търговия 

със строителни материали“. С оглед на дейността му, търговското дружество е 

длъжно да отчете извършената работа и вложените материали и съответно да 

отрази стопанската операция. 

Същевременно Община Свищов в качеството си на едноличен 

собственик на капитала на „Център за управление на отпадъци“ ЕООД с 

предишно наименование „Комунално строителство и поддръжка“ ЕООД може 

да се ползва от извършени от дружеството ремонти, извършени изцяло на 

публична собственост от градската инфраструктура. 

На следващо място, при отчитане промяната в предмета на дейност на 

правоприемника - „Център за управление на отпадъци“ ЕООД (предмет на 

дейност: „изграждане и опериране на площадки за събиране, временно съхранение 

и оползотворяване на строителни отпадъци, организиране на площадки за 

претоварване на битови отпадъци, зелена маса и клони на територията на 

община Свищов, транспортиране на отпадъци (неопасни), както и други 

дейности, незабранени от закона“), наличните в складовата база на 

дружеството стоково-материални ценности (с ВиК предназначение) не са 

необходими на самото дружество, а на Община Свищов за извършване на 

неотложни и аварийно-възстановителни ремонтни дейности по 

водопреносната мрежа на територията на община Свищов. С приемо-

предавателни протоколи са предадени от „Център за управление на отпадъци“ 

ЕООД на Община Свищов материални активи – тръби на обща стойност 3 677,30 

лв. с ДДС (съгласно приложени ППП), наследени от „Център за управление на 

отпадъци“ ЕООД, като правоприемник на „ВиК – Свищов“ ЕАД, поради отпаднала 

необходимост за дейността на дружеството. 

Основен мотив за прехвърлянето им в собственост на Община Свищов, 

след вземане на решение от Общински съвет – Свищов като едноличен 

собственик на капитала на дружеството, е обслужване необходимостта в 

бъдещи периоди от извършване на неотложни и аварийно-възстановителни 

ремонтни дейности по водопреносната мрежа на територията на община 

Свищов. 

       

В заседанието участват 29 общински съветници. 

Гласували “За” – 20, “Против” – 5 и “Въздържали се” – 3. Не участва – 1. 

        

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: …/п/ … 

                                         /д-р Кристиян Кирилов/ 

 

Вярно при ОбС: ………………… 

                             /Л. Миронова/ 


