
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СВИЩОВ 
 

ПРЕПИС! 

До…………………….............. 

 

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
 

№ 768 
 

от заседание на Общинския съвет, 

проведено на 26.05.2022 г., Прот. № 49 

 

 

ОТНОСНО: Приемане на Бизнес програми на общинските публични 

предприятия за периода 2022-2024 година 

 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление 

и местната администрация (ЗМСМА), чл. 1, ал. 3 от Закона публичните 

предприятия (ЗПП), чл. 147, ал. 2 и чл. 221, т. 11 от Търговския закон, чл. 20 от 

Наредбата 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 и във връзка с предложение с Вх.                  

№ 1384/20.04.2022 г. от д-р Генчо Генчев – Кмет на община Свищов, Общински 

съвет – Свищов, 

 

Р Е Ш И: 
 

1. Приема Бизнес програма на „Дунавски индустриален технологичен парк – 

Свищов” ЕАД за периода 2022-2024 година. 

2. Приема Бизнес програма на „Многопрофилна болница за активно лечение 

д-р Димитър Павлович” ЕООД за периода 2022-2024 година. 

3. Приема Бизнес програма на „Дунавско дело” ЕООД за периода 2022-2024 

година. 

4. Приема Бизнес програма на „Център за управление на отпадъци” ЕООД за 

периода 2022-2024 година. 

5. Приема Бизнес програма на „Медико-техническа лаборатория - Свищов” 

ЕООД за периода 2022-2024 година. 

МОТИВИ: С приемането на Закона за публичните предприятия и Правилника 

за неговото прилагане е уреден начинът за определяне и публично оповестяване на 

общинската политика в областта на публичните предприятия, въвеждането на 

стандарти за добро управление, както и задълженията за оповестяване и 

прозрачност на дейността на публичните предприятия и органите им за управление. 

В съответствие със Закона, Правилника за прилагането му и Наредбата 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, органите на управление на едноличните търговски дружества с 

общинско участие в капитала изготвят бизнес програма (бизнес план), която се 

приема от Общинския съвет. 

По смисъла на § 1, т. 1 от Закона за публичните предприятия „Бизнес 

програма“ е документ за планиране на дейността на публичното предприятие за 

период най-малко три години, съдържащ и ключови показатели за изпълнение на 

заложените финансови и нефинансови цели. 

Община Свищов е собственик на капитала на пет публични предприятия - 

„Дунавски индустриален технологичен парк – Свищов” ЕАД, „Многопрофилна 

болница за активно лечение д-р Димитър Павлович” ЕООД, „Дунавско дело” 

ЕООД, „Център за управление на отпадъци” ЕООД и „Медико-техническа 

лаборатория - Свищов” ЕООД, които са представили разработени бизнес програми 

за периода 2022-2024 година. 

 

По т. 1 в заседанието участват 27 общински съветници. 

Гласували “За” – 19, “Против” – 5 и “Въздържали се” – 2. Не участва – 1. 

 

По т. 2 в заседанието участват 27 общински съветници. 

Гласували “За” – 21, “Против” – 1 и “Въздържали се” – 4. Не участва – 1. 

 

По т. 3 в заседанието участват 27 общински съветници. 

Гласували “За” – 23, “Против” – 1 и “Въздържали се” – 3.  

 

По т. 4 в заседанието участват 27 общински съветници. 

Гласували “За” – 20, “Против” – 2 и “Въздържали се” – 4. Не участва – 1. 

 

По т. 5 в заседанието участват 27 общински съветници. 

Гласували “За” – 23, “Против” – 1 и “Въздържали се” – 3. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: …/п/ … 

                                         /д-р Кристиян Кирилов/ 

 

Вярно при ОбС: ………………… 

                             /Л. Миронова/ 


