
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 28.07.2022 г. /Четвъртък/ от 14.00 часа, в 

Зала № 1 на Общината при следния: 

 
ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. Промени в разчета за финансиране на капиталовите разходи на Община Свищов 

през 2022 година – създаване на нов обект. 

2. Определяне състава на Одитния комитет на Община Свищов. 

3. Определяне на имотите – частна общинска собственост, които подлежат на 

задължително застраховане. 

4. Отпускане на целева субсидия на „МБАЛ Д-р Димитър Павлович“ ЕООД, град 

Свищов. 

5. Увеличаване капитала на търговско дружество „Център за управление на 

отпадъци“ ЕООД, с ЕИК 204704655. 

6. Увеличаване капитала на търговско дружество „Дунавски индустриален 

технологичен парк – Свищов“ ЕАД, с ЕИК  205443197. 

7. Определяне размера на основни месечни заплати на кметовете в Община 

Свищов. 

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

общинска собственост в Община Свищов през 2022 година”. 

9. Даване на съгласие за продажба, чрез публичен търг с тайно наддаване, на 

недвижим имот, представляващ поземлен имот с идентификатор 65766.702.31. 

10. Даване на съгласие за продажба, правото на собственост на недвижим имот, 

частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 

65766.311.80, с адрес: гр. Свищов, местност “Стъклен”, без търг или конкурс, на 

собственик на сграда. 

11. Даване на съгласие за продажба, чрез публичен търг с тайно наддаване, на 

недвижим имот, представляващ поземлен имот с идентификатор 65766.704.94. 

12. Даване на съгласие за продажба, чрез публичен търг с тайно наддаване, на 

недвижим имот, представляващ поземлен имот с идентификатор 65766.417.23,                    

гр. Свищов, местност „Стъклен“. 
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13. Даване на съгласие за продажба, чрез публичен търг с тайно наддаване, на 

недвижим имот, представляващ поземлен имот с идентификатор 65766.53.32,                       

гр. Свищов, местност „Фара“. 

14. Даване на съгласие за продажба, чрез публичен търг с тайно наддаване, на 

недвижим имот, представляващ поземлен имот с идентификатор 65766.51.70, с адрес: 

гр. Свищов, местност „Драчево бърдо 2“. 

15. Даване на съгласие за предоставяне на недвижим имот, публична общинска 

собственост за безвъзмездно ползване. 

16. Предложение за актуализиране на Списъка на средищните и защитените детски 

градини и училища за учебната 2022/2023 година. 

17. Отпускане на еднократни парични помощи. 

18. Въпроси към Кмета на Общината и отговори.  

 

 

С уважение: 

Д-Р КРИСТИЯН КИРИЛОВ  

Председател на Общински съвет – Свищов 


