
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 30.06.2022 г. /Четвъртък/ от 14.00 часа, в 

Зала № 1 на Общината при следния: 

 
ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. Полагане на клетва от новоизбран общински съветник. 

2. Промяна в състава на постоянните комисии към Общински съвет – Свищов. 

3. Приемане на Доклада за изпълнението на бюджета, отчета на сметките за 

средствата от Европейския съюз и отчета по общинския дълг на Община Свищов към 

31.12.2021 година. 

4. Промени в разчета за финансиране на капиталовите разходи на Община 

Свищов през 2022 година – създаване на нов обект. 

5. Приемане на Годишен финансов отчет за 2021 г., Годишен доклад за дейността 

през 2021 г. на „Медико-техническа лаборатория – Свищов” ЕООД, ЕИК 104514085, 

разпределяне на печалбата и освобождаване на управителя от отговорност. 

6. Приемане на Годишен финансов отчет за 2021 г., Годишен доклад за дейността 

през 2021 г., Доклад на независимия одитор на „Дунавски индустриален технологичен 

парк – Свищов“ ЕАД, ЕИК 205443197 за 2021 г., разпределяне на печалбата, 

освобождаване на Съвета на директорите от отговорност и избор на регистриран одитор 

за 2022 г. 

7. Приемане на Годишен финансов отчет за 2021 г. на „Дунавско дело“ ЕООД, 

ЕИК 104600901, разпределяне на печалбата и освобождаване на управителя от 

отговорност. 

8. Приемане на Годишен финансов отчет за 2021 г., Годишен доклад за дейността 

през 2021 г. на „Център за управление на отпадъци“ ЕООД, ЕИК 204704655, 

разпределение на печалбата и освобождаване на управителя от отговорност. 

9. Приемане на Годишен финансов отчет за 2021 г., Годишен доклад за дейността 

през 2021 г., Доклад на независимия одитор на „Многопрофилна болница за активно 

лечение д-р Димитър Павлович” ЕООД, ЕИК 104509202 за 2021 г., разпределяне на 

печалбата, освобождаване на управителя от отговорност и избор на регистриран одитор 

за 2022 г. 
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10. Даване на съгласие главният архитект на Община Свищов да издаде виза за 

проектиране на паркинг в урегулиран поземлен имот (УПИ) I, кв. 73 по плана на          

гр. Свищов. 

11. Даване на съгласие за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за 

отдаване под наем на част от имот, публична общинска собственост. 

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

общинска собственост в Община Свищов през 2022 година”. 

13. Даване на съгласие за продажба, правото на собственост върху застроен 

урегулиран поземлен имот УПИ IX-3241, кв. 109,  отреден за жилищно строителство, 

без търг или конкурс. 

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

недвижим имот, представляващ поземлен имот с идентификатор 65766.414.101, с адрес: 

гр. Свищов, местност „Гаргалъка“. 

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

недвижим имот, представляващ поземлен имот с идентификатор 65766.414.102, с адрес: 

гр. Свищов, местност „Гаргалъка“. 

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

недвижим имот, представляващ поземлен имот с идентификатор 65766.56.57, с адрес: 

гр. Свищов, местност “Калището“. 

17. Даване на съгласие за отдаване под наем, без търг или конкурс, помещение, в 

общинска сграда на ул. “Т. Миланович” № 2, на сдружение “Зона за трансатлантически 

просперитет – наблюдателна мисия” – гр. София. 

18. Даване на съгласие за удължаване срока на Договор № 21/2016 г., сключен 

между Община Свищов и „ТЕА 96“ ЕООД, гр. Кнежа. 

19. Даване на съгласие за издаване на разрешително за ползване на воден обект – 

публична общинска собственост. 

20. Разрешаване изработването на Подробен устройствен план (ПУП) – 

Парцеларен план (ПП) на Газопроводно отклонение – директен присъединителен 

газопровод от АГРС „Свищов“ до площадката на „Дунавски индустриален 

технологичен парк – Свищов“ ЕАД, извън урбанизираната територия на гр. Свищов. 

21. Даване на съгласие за одобряване на Проект за изменение на  Подробен 

устройствен план (ПУП) - План за регулация и застрояване (ПРЗ) на урегулиран 

поземлен имот (УПИ) IV, кв. 154 по плана на гр. Свищов. 

22. Отпускане на еднократни парични помощи. 

23. Въпроси към Кмета на Общината и отговори.  

 

 

С уважение: 

Д-Р КРИСТИЯН КИРИЛОВ  

Председател на Общински съвет – Свищов 


