
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СВИЩОВ 
 

ПРЕПИС! 

До…………………….............. 

 

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
 

№ 838 
 

от заседание на Общинския съвет, 

проведено на 09.09.2022 г., Прот. № 53 

 

 

ОТНОСНО: Разрешаване поставянето на преместваеми обекти в урегулиран 

поземлен имот (УПИ) XVIII, кв. 3 по плана на гр. Свищов 

(публична общинска собственост) 

 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация (ЗМСМА), чл. 56 и чл. 62, ал. 9 от Закона за устройство на 

територията (ЗУТ), чл. 8, ал. 1, т. 1 от Наредбата за преместваемите обекти на 

територията на община Свищов, във връзка с чл. 30 от  Наредбата за насърчаване на 

инвестициите с общинско значение в община Свищов и издаване на сертификати клас 

В, във връзка с Искане (рег. индекс № 26-00-588/01.09.2022 г. ) от „Аквилон – АМ“ 

ООД и предложение с Вх. № 1543/07.09.2022 г. от д-р Генчо Генчев – Кмет на община 

Свищов, Общински съвет – Свищов, 

 

Р Е Ш И: 

 

РАЗРЕШАВА поставянето на преместваеми обекти върху общински терен в 

урегулиран поземлен имот (УПИ) XVIII-за гробищен парк, кв. 3 по плана на         

гр. Свищов (публична общинска собственост, предишен УПИ ХХIХ и УПИ ХХХ, 

кв. 3, съгласно АОС № 760/04.06.2001 г., АОС № 761/04.06.2001 г.), както следва: 

– 1 брой павилион, с площ 10,50 кв. м. – за целите на ОП „Обреди – Свищов“; 

– 2 броя павилиони, всеки с площ 18,36 кв. м. – за целите на ОП „Обреди – 

Свищов“; 

– 1 брой павилион с площ 15,05 кв. м. – по реда на чл. 56 от ЗУТ (чрез 

отдаване под наем на общински терен). 

МОТИВИ: В Община Свищов е постъпило Искане от „Аквилон – АМ“ ООД – 

гр. Свищов за учредяване на възмездно ограничено вещно право на ползване върху 

УПИ ХVII-за паркинг, кв. 3 по ПУП на гр. Свищов за обособяване на паркингова 

зона за обслужване на търговски обект за търговия на дребно с хранителни стоки. 

„Аквилон – АМ“ ООД (ЕИК 104657610) притежава издаден от Община 

Свищов Сертификат № 001/30.08.2022 г. за инвестиция клас В за инвестиционен 

проект „Супермаркет с приготвяне на храна на място „Аквилон“ и самостоятелни 



търговски обекти за обществено обслужване“ в гр. Свищов, ул. „П. Р. Славейков“ 

№ 4, УПИ XVI (ПИ 65766.701.489), кв. 3 по ПУП на гр. Свищов. 

С оглед на горното, тъй като към настоящия момент върху заявения за 

ползване имот са разположени 4 броя преместваеми обекти, същите следва да 

бъдат премахнати от УПИ ХVII-за паркинг, кв. 3 по ПУП на гр. Свищов, като с 

оглед на дейността и функциите им бъдат поставени, съгласно приложени скици и 

след Решение на Общински съвет – Свищов, на обособен терен – УПИ XVIII-за 

гробищен парк, кв. 3 по плана на гр. Свищов (публична общинска собственост, 

предишен УПИ ХХIХ и УПИ ХХХ, кв. 3, съгласно АОС № 760/04.06.2001 г., АОС 

№ 761/04.06.2001 г.). Преместването и поставянето на горепосочените 

преместваеми обекти ще бъде за сметка на „Аквилон – АМ“ ООД. 

 

 

В заседанието участват 25 общински съветници. 

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

        

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: …/п/ … 

                                         /д-р Кристиян Кирилов/ 

 

Вярно при ОбС: ………………… 

                             /Л. Миронова/ 


