
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, чл. 42,  ал. 1 и ал. 2 

и чл. 103, 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 27.01.2022 г. /Четвъртък/ от 14.00 часа, чрез 

платформата ZOOM, при следния: 
 

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. Бюджетните разплащания на Община Свищов през 2022 година до приемане на 

бюджета на Община Свищов за 2022 година. 

2. Приемане на изменение на Правилника за дейността на Общинско предприятие 

„Чистота – Свищов” – град Свищов, приет с Решение № 297/31.07.2008 г., Протокол № 19 на 

Общински   съвет – Свищов.               

3. Актуализация на цените по Приложение № 2, Приложение № 3 и Приложение № 4 от 

Наредбата за преместваемите обекти на територията на община Свищов. 

4. Даване на съгласие за разрешаване изменение на Подробен устройствен план (ПУП) 

– План за регулация (ПР) на урегулирани поземлени имоти (УПИ) I – 278 и (УПИ) II – 277, 

кв. 36 по действащия план на с. Ореш. 

5. Даване на съгласие за одобряване на Проект за изменение на  Подробен устройствен 

план (ПУП) - План за регулация (ПР) на урегулирани поземлени имоти (УПИ) XLIХ – 2470 и 

(УПИ) XLVIII - 2469, кв. 28 по плана на гр. Свищов. 

6. Даване съгласие за удължаване срок на договор, сключен между Община Свищов и 

„Разпространение на печата“ АД, гр. София, за наем на имот, частна общинска собственост – 

павилион, находящ се на ул. “Цар Освободител” № 4, гр. Свищов. 

7. Предоставяне безвъзмездно за управление на части от недвижими имоти, публична 

общинска собственост, находящи се в гр. Свищов. 

8. Даване на съгласие за учредяване на безвъзмездно право на ползване върху имот – 

частна общинска собственост в полза на „МБАЛ Д-р Димитър Павлович“ ЕООД (ЕИК: 

104509202). 

9. Представяне на Отчет за дейността на Общински съвет - Свищов и на неговите 

комисии за периода 01.07.2021 – 31.12.2021 г. 

10. Въпроси към Кмета на Общината и отговори.  

С уважение: 

Д-Р КРИСТИЯН КИРИЛОВ  

Председател на Общински съвет – Свищов 

 

 

 

 

mailto:obsavet@svishtov.bg


ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ, ФИНАНСИ И 

БЮДЖЕТ 

 

ДО  

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СВИЩОВ 

 

Доклад 
                                                             

от София Вергилова – Георгиева  – Председател на ПК по “Икономическо развитие, 

финанси и бюджет”  

 

Уважаеми г-н Председател, уведомяваме Ви, че на 20.01.2022 г. от 14:00 часа,   

Постоянната комисия по “Икономическо развитие, финанси и бюджет”, в присъствието 

на д-р Кристиян Кирилов – Председател на Общински съвет – Свищов и Стефан Кирчев 

– Директор дирекция „Финансови дейности“, проведе заседание чрез приложение за 

видеоконферентни разговори, което предлага разширени възможности за чат, гласова и 

видео комуникация - Zoom. 

В заседанието от общо 7 члена на комисията, участие взеха 7 съветници. 

Постоянната комисия по “Икономическо развитие, финанси и бюджет” разгледа 

предложение с Вх. № 1214/18.01.2022 г. от д-р Генчо Генчев – Кмет на община Свищов. 

В дебатите участваха Ивелин Петров и Стефан Кирчев. 
При кворум от 7 общински съветници, със 7 гласа „За”, „Против” – няма и  

„Въздържали се” – няма,  ПК по “Икономическо развитие, финанси и бюджет” прие и 

предлага на Общински съвет – Свищов следния 

 

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ 
 

взет на  заседание на комисията, 

проведено на 20.01.2022 г. 

 
ОТНОСНО: Бюджетните разплащания на Община Свищов през 2022 година до 

приемане на бюджета на Община Свищов за 2022 година 

 

На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация (ЗМСМА), чл. 7, ал. 5, във връзка с чл. 98 и чл. 129 от Закона за 

публичните финанси, ПМС 481/30.12.2021 г. за уреждане на бюджетните 

взаимоотношения през 2022 година и предложение с Вх. № 1214/18.01.2022 г. от д-р 

Генчо Генчев – Кмет на Община Свищов, Общински съвет – Свищов, 

 

Р Е Ш И: 

 

Считано от датата на приемане на настоящото Решение: 

1. Дава съгласие Кметът на Общината при получаване на целеви трансфери от 

министерства да извършва разходи, в т. ч. капиталови през 2022 година в съответствие 

със сключени договори  и поети ангажименти през 2021 година.  

2. Дава съгласие Кметът на Общината да продължава предоставянето на 

трансфери към бюджетни организации извън системата на Общината през 2022 

година, съгласно сключени договори.  

3. Дава съгласие Кметът на Общината да продължава усвояването на кредит от 



финансова институция през 2022 година при спазване срока за усвояване по договора. 

4. Дава съгласие Кметът на Общината да продължава извършването и плащането 

на погасителни вноски и лихви по кредити към финансови институции, съгласно 

клаузите по договорите и сроковете. 

5. Дава съгласие Кметът на Общината да продължава  извършването на разходи 

за помощи за погребения на социално слаби, съгласно т. 40 от Решение                               

№ 396/25.02.2021 година, Прот. № 25 на Общински съвет – Свищов.  

6. Дава съгласие Кметът на Общината да продължава отпускането на временни 

безлихвени заеми по сметките за средствата от Европейския съюз по проекти по 

оперативни програми с цел успешно реализиране и финализиране, съгласно 

сключените договори.  

7. Дава съгласие Кметът на Общината при възстановяване на Данък добавена 

стойност от НАП по приходната и/или разходната част да извършва разходи, в т. ч. 

капиталови, съгласно сключен договор през 2021 година. 

МОТИВИ: Утвърждаване на бюджетните разплащания, в т.ч. капиталови 

разходи, дейности по оперативни програми и други с оглед спазване на договорни 

отношения от 2021 година до приемане на Закона за държавния бюджет на Република 

България за 2022 година и впоследствие бюджета на Община Свищов за 2022 година 

при спазване на нормативните изисквания в условия на неприет бюджет.    

 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПК ПО “ИРФБ”: …………….…………….........                        

                   /София Вергилова - Георгиева/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО НОРМАТИВНА УРЕДБА, ГРАЖДАНСКИ 

ПРАВА, ОБЩЕСТВЕН РЕД И СИГУРНОСТ 

 

ДО  

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СВИЩОВ 

 

Доклад 

 

от  

 

Елена Александрова – Председател на ПК по “Нормативна уредба, граждански права, 

обществен ред и сигурност” 

 

Уважаеми г-н Председател, уведомяваме Ви, че на 19.01.2022 г. от 15:00 часа,   

Постоянната комисия по “Нормативна уредба, граждански права, обществен ред и 

сигурност”, в присъствието на д-р Кристиян Кирилов  – Председател на Общински 

съвет – Свищов и Бедри Алиев – зам.-кмет „Отбранително-мобилизационна 

подготовка, транспорт и чистота“, проведе заседание чрез приложение за 

видеоконферентни разговори, което предлага разширени възможности за чат, гласова 

и видео комуникация - Zoom. 

В заседанието от общо 7 члена на комисията, участие взеха 7 съветници.  

ПК по “Нормативна уредба, граждански права, обществен ред и сигурност”, 

разгледа предложение с Вх. № 1205/07.01.2022 г. от д-р Генчо Генчев – Кмет на 

община Свищов. В дебатите участваха д-р Кристиян Кирилов – Председател на 

Общински съвет – Свищов, Бедри Алиев – зам.-кмет „Отбранително-мобилизационна 

подготовка, транспорт и чистота“, Елена Александрова и София Вергилова-Георгиева. 

Елена Александрова предложи техническа корекция в предложението на Кмета, а 

именно:  

- в целия текст на решението да се коригира субекта и да се запише “ОП „Чистота 

– Свищов“ – гр. Свищов“; 

- в текста на решението преди текста “длъжност  „Метачи“ да се добави 

“3 бройки“ и текстът да придобие следния вид: „3 бройки длъжност: „Ръководител 

сметосъбиране и сметоизвозване“ се трансформират в 3 бройки длъжност  „Метачи“. 

Д-р Кристиян Кирилов – Председател на Общински съвет – Свищов предложи 

техническа корекция в предложението на Кмета, а именно:  

- в целия текст на решението да се коригира и да се запише “изменение на 

Правилника ...“. 

 

При кворум от 7 общински съветници, процедурните предложения на Елена 

Александрова и на д-р Кристиян Кирилов - Председател на Общински съвет – 

Свищов, се приеха единодушно, със  7 гласа „За”, „Против” – няма и  „Въздържали 

се” – няма. 

Предложението на д-р Генчо Генчев – Кмет на община Свищов заедно с 

направените корекции от Елена Александрова и д-р Кристиян Кирилов - Председател 

на Общински съвет – Свищов се прие с 5 гласа „За”, „Против” – няма и  „Въздържали 

се” – 2.  ПК по “Нормативна уредба, граждански права, обществен ред и сигурност” 

прие и предлага на Общински съвет – Свищов следния 



 

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ 

 

взет на заседание на комисията, 

проведено на 19.01.2022 г. 

 

ОТНОСНО: Приемане на изменение на Правилника за дейността на Общинско 

предприятие „Чистота – Свищов” – град Свищов, приет с Решение 

№ 297/31.07.2008 г., Протокол № 19 на Общински   съвет – Свищов                

 

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

местната администрация (ЗМСМА), чл. 52, ал. 4 от Закона за общинската собственост 

(ЗОС), чл. 5, т. 2 от Правилника за дейността на Общинско предприятие „Чистота – 

Свищов” – град Свищов, във връзка с писмо с рег. индекс № 53-00-61/02.12.2021 

година от Мехмед Мехмедов – Директор на ОП „Чистота – Свищов” – град Свищов и 

предложение с Вх. № 1205/07.01.2022 г. от д-р Генчо Генчев – Кмет на община 

Свищов, Общински съвет – Свищов, 

 

Р Е Ш И: 

 

Считано от 01.03.2022 година приема изменение на Правилника за дейността на 

Общинско предприятие „Чистота – Свищов” – град Свищов, приет с Решение              

№ 297/31.07.2008 г., Протокол № 19 на Общински съвет – Свищов, като променя 

структурата на ОП „Чистота – Свищов” – град Свищов съгласно Приложение № 1 към 

чл. 15 от Правилника, както следва: 

  3 бройки длъжност: „Ръководител сметосъбиране и сметоизвозване“ се 

трансформират в 3 бройки длъжност  „Метачи“;   

  1 бройка „Специалист контрол разходи“ се закрива.  

МОТИВИ: През последните години Община Свищов реализира редица проекти 

по оперативните програми и структурните фондове на ЕС за благоустрояване на 

градската среда и нейното поддържане. Тези дейности са определени като приоритет 

за общинската администрация, тъй като се представя цялостната концепция, свързана 

с преосмисляне ролята на междублоковите пространства като част от живота на 

местната общност. Целта е да се постигне балансирано съотношение между 

градоустройствени, рекреационни, средообразуващи и защитни функции, както и да 

се продължи изграждането на зони за отдих и спорт. В Плана за интегрирано развитие 

на Община Свищов за периода 2021-2027 г. са предвидени редица мерки, дейности и 

проекти, насочени към благоустрояване и поддържане на здравословна градска 

жизнена среда. Част от мерките са насочени към подобряване сметосъбирането и 

сметоизвозването в отдалечените и труднодостъпни малки улици на града. Поради 

хълмистия релеф на града те не са достъпни за големите сметоизвозващи камиони, 

които работят в останалата част на града и затова е необходимо служителите на ОП 

„Чистота – Свищов” – град Свищов да извършват ръчно почистване и сметосъбиране. 

По този начин ще се постигне организиране на по-ефективно сметосъбиране и 

сметоизвозване за малките и труднопроходими улици на Свищов и оптимизиране на 

разходите. 



Съгласно Договорите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по 

реализирани проекти, Община Свищов е длъжна да осигури финансовата и 

институционална устойчивост на постигнатите резултати в период от 5 години след 

приключване на проекта. 

В рамките на този период оперативната поддръжка се поема от общинския 

бюджет.  

Същността на тези дейности не налага извършването на допълнителни разходи за 

осигуряване на функционирането на обектите след приключването на проекта, а 

единствено осигуряване на допълнителни лица, които да извършват тези дейности по 

поддръжка на паркове и градини. 

В период на устойчивост са следните проекти, за които Община Свищов 

съгласно Договорите за безвъзмездна финансова помощ е длъжна да осигури 

поддръжка: 

 Проект „Благоустрояване на градската жизнена среда“, реализиран по 

Оперативна програма „Региони в растеж“ по ДБФП № BG16RFOP001-1.036-0001-

C01/18.11.2016 г. /парк „Радост“, ул. „Патриарх Евтимий“, ул. „Черни връх“/; 

 Проект „Изграждане на социално жилище в град Свищов”, реализиран по 

Оперативна програма „Региони в растеж“, ДБФП № BG16RFOP001-1.036-0006-

С01/10.06.2020 г.; 

 Проект „Подобряване и реновиране на градска среда ул. „Патриарх Евтимий“ и 

ж. к. „Симеон Ванков в град Свищов”, реализиран по Оперативна програма „Региони 

в растеж“, ДБФП № BG16RFOP001-1.036-0007-С01/26.06.2020 г. 

Други обекти, за които ОП „Чистота – Свищов” – град Свищов осигурява текуща 

поддръжка са териториите за обществено ползване, площад „Велешана“, площад 

„Алеко“, площад „Свобода“, площад „Хан Бъчва”, спортна площадка „Велешана”, 

спортна площадка „Студентски град“, зелени площи около градски стадион 

„Академик”; Спортен комплекс „Септември“; парк „Хаджи Димитър“, парк 

„Паметниците“ и парк „Калето“, всички детски площадки, улици и тротоари в град 

Свищов и много други обекти.     

За всички обекти е необходимо сметопочистване, сметосъбиране, 

сметоизвозване, зимно поддържане и снегопочистване, опесъчаване и осоляване, 

косене на зелени площи, кастрене на дървета и храсти, метене и миене на улици, 

площади и паркове и други дейности, за които наличният човешки ресурс за 

поддръжка от ОП „Чистота – Свищов” – град Свищов е ограничен и недостатъчен.  

Именно тук са поставени пред изпитание служителите, които ежедневно следва 

да поддържат, почистват и поливат зоните за отдих, парковете, градините и 

тротоарите на територията на град Свищов. 

С предвидената промяна в структурата на ОП „Чистота – Свищов” – град Свищов 

ще се постигне: 

  Подобряване качеството на предоставяните услуги и местни дейности и на 

възможността за поетапно подменяне на амортизираната техника чрез реализация на 

различни инвестиционни проекти с бенефициент Община Свищов, залегнали в Плана 

за интегрирано развитие на Община Свищов за периода 2021-2027 г.; 

  Постигане по-добра оперативност, ефективност и икономичност на работата 

при предоставянето на услугите и местните дейности, необходими за задоволяване на 

потребностите на общината и на нейното население; 

  Оптимизиране на разходите. 



ПРИЧИНИ, КОИТО НАЛАГАТ ПРИЕМАНЕТО НА ИЗМЕНЕНИE НА 

ПРАВИЛНИКА: 

Направеното изменение на Правилника за дейността на Общинско предприятие 

„Чистота – Свищов” – град Свищов, приет с Решение № 297/31.07.2008 г., Протокол 

№ 19 на Общински съвет – Свищов е наложено от това, че през последните години 

Община Свищов реализира редица проекти по оперативните програми и структурните 

фондове на ЕС за благоустрояване на градската среда и нейното поддържане. 

Обектите, по които ОП „Чистота – Свищов” – град Свищов осигурява текуща 

поддръжка, са териториите за обществено ползване, площад „Велешана“, площад 

„Алеко“, площад „Свобода“, площад „Хан Бъчва”, спортна площадка „Велешана”; 

спортна площадка „Студентски град“, зелени площи около градски стадион 

„Академик”; Спортен комплекс „Септември“; Парк „Хаджи Димитър“, парк 

„Паметниците“ и парк „Калето“, всички детски площадки, улици и тротоари в град 

Свищов и много други обекти. За всички обекти е необходимо сметопочистване, 

сметосъбиране, сметоизвозване, зимно поддържане и снегопочистване, опесъчаване и 

осоляване, косене на зелени площи, кастрене на дървета и храсти, метене и миене на 

улици, площади и паркове и други дейности, за които наличният човешки ресурс за 

поддръжка от ОП „Чистота – Свищов” – град Свищов е ограничен и недостатъчен. 

Това поражда необходимостта от промени и оптимизация на структурата на 

персонала, която да отговаря за по-ефективно и ефикасно извършване на дейностите 

по работния процес в предприятието.  

ЦЕЛИ, КОИТО СЕ ПОСТАВЯТ С ИЗМЕНЕНИЕТО НА ПРАВИЛНИКА: 

С направеното изменение се цели да се подобри качеството на предоставяните 

услуги и местни дейности и на възможността за поетапно подменяне на 

амортизираната техника чрез реализация на различни инвестиционни проекти с 

бенефициент Община Свищов, залегнали в Плана за интегрирано развитие на Община 

Свищов за периода 2021-2027 г.; постигане по-добра оперативност, ефективност и 

икономичност на работата при предоставянето на услугите и местните дейности, 

необходими за задоволяване на потребностите на общината и на нейното население. 

ФИНАНСОВИ СРЕДСТВА, НЕОБХОДИМИ ЗА ПРИЛАГАНЕТО НА 

ИЗМЕНЕНИЕТО НА ПРАВИЛНИКА: 

За прилагане на изменението на Правилника не е необходимо разходване на 

допълнителни бюджетни средства.  

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ: 

Резултатите, които се очакват, са постигане на по-добра оперативност, 

ефективност и ефикасност при извършване на дейността. 

АНАЛИЗ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ С ПРАВОТО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ: 

Изменението на Правилника за дейността на Общинско предприятие „Чистота – 

Свищов” – град Свищов, се приема на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА. 

Същото е в съответствие с Европейската харта за местно самоуправление. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПК ПО “НУГПОРС”: ……………………........   

                                                                                    /Елена Александрова/ 

 

 

 

 



ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ, ФИНАНСИ И 

БЮДЖЕТ 

 

ДО  

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СВИЩОВ 

 

Доклад 
                                                             

от София Вергилова – Георгиева  – Председател на ПК по “Икономическо развитие, 

финанси и бюджет”  

 

Уважаеми г-н Председател, уведомяваме Ви, че на 20.01.2022 г. от 14:00 часа,   

Постоянната комисия по “Икономическо развитие, финанси и бюджет”, в присъствието 

на д-р Кристиян Кирилов – Председател на Общински съвет – Свищов, проведе заседание 

чрез приложение за видеоконферентни разговори, което предлага разширени 

възможности за чат, гласова и видео комуникация - Zoom. 

В заседанието от общо 7 члена на комисията, участие взеха 7 съветници. 

Постоянната комисия по “Икономическо развитие, финанси и бюджет” разгледа 

предложение с Вх. № 1202/06.01.2022 г. от д-р Генчо Генчев – Кмет на община Свищов.  

При кворум от 7 общински съветници, със 7 гласа „За”, „Против” – няма и  

„Въздържали се” – няма,  ПК по “Икономическо развитие, финанси и бюджет” прие и 

предлага на Общински съвет – Свищов следния 

 

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ 
 

взет на  заседание на комисията, 

проведено на 20.01.2022 г. 

 

ОТНОСНО: Актуализация на цените по Приложение № 2, Приложение № 3 и 

Приложение № 4 от Наредбата за преместваемите обекти на 

територията на община Свищов 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация (ЗМСМА), във връзка с чл. 40, ал. 1 от Наредбата за 

преместваемите обекти на територията на община Свищов /НПОТОС/, приета с 

Решение № 749/26.07.2006 г., Прот. № 66 на Общински съвет – Свищов и 

предложение с Вх. № 1202/06.01.2022 г. от д-р Генчо Генчев – Кмет на Община 

Свищов, Общински съвет – Свищов, 

Р Е Ш И: 

 

 
Оставя без промяна определените цени по Приложение № 2, Приложение № 3 и 

Приложение № 4 от Наредбата за преместваемите обекти на територията на община 

Свищов, приета с Решение № 749/26.07.2006 г., Прот. № 66 на Общински съвет – 

Свищов. 

МОТИВИ: С докладна записка от дирекция „Управление на собствеността и 

стопански дейности“ (УССД) с рег. индекс № 08-00-4/04.01.2022 г. е сведена 

информация относно следното: 



На основание изискванията на чл. 40, ал. 1, изречение второ от Наредбата за 

преместваемите обекти на територията на община Свищов, ежегодно до 15 януари, 

общинска администрация внася в Общински съвет предложение за актуализация на 

цените за отдаване под наем на общински площи – имоти, сгради и съоръжения за 

поставяне на рекламни елементи /Приложение № 2/, за отдаване под наем на 

общински рекламни елементи за разполагане на реклами /Приложение № 3/ и за наем 

на квадратен метър общински терен за поставяне на преместваеми обекти, за 

елементите на градското обзавеждане и унифициран тип гаражи /Приложение № 4/.  

Цените са определени на квадратен метър, съобразно зоните на община Свищов, 

определени в Приложение № 1 от същата Наредба. 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПК ПО “ИРФБ”: …………….…………….........                        

                   /София Вергилова - Георгиева/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ТСУ И ОБЩИНСКИ АКТИВИ 

 

ДО  

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СВИЩОВ 

 

Доклад 
 

от Валери Николов – Председател на ПК по “ТСУ и общински активи” 

 

Уважаеми г-н Председател, уведомяваме Ви, че на 20.01.2022 г. от 15:00 часа,   

Постоянната комисия по “ТСУ и общински активи”, в присъствието на д-р Кристиян 

Кирилов – Председател на Общински съвет – Свищов, проведе заседание чрез 

приложение за видеоконферентни разговори, което предлага разширени възможности 

за чат, гласова и видео комуникация - Zoom. 

В заседанието от общо 7 члена на комисията, участие взеха 7 съветници.  

Постоянната комисия по “ТСУ и общински активи”, разгледа предложение с Вх. 

№ 1203/07.01.2022 г. от д-р Генчо Генчев – Кмет на община Свищов. 

При кворум от 7 общински съветници, със 7 гласа „За”, „Против” – няма и  

„Въздържали се” – няма,  ПК по “ТСУ и общински активи” прие и предлага на 

Общински съвет – Свищов следния 

 

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ 

 

взет на заседание на комисията, 

проведено на 20.01.2022 г. 

 

ОТНОСНО: Даване на съгласие за разрешаване изменение на Подробен 

устройствен план (ПУП) – План за регулация (ПР) на урегулирани 

поземлени имоти (УПИ) I – 278 и (УПИ) II – 277, кв. 36 по 

действащия план на с. Ореш 

 

 

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

администрация (ЗМСМА), чл. 134, ал. 2, т. 6 от Закона за устройство на територията 

(ЗУТ), чл. 3, ал. 7 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане 

със собствеността на Община Свищов (НРПУРСОС), по Заявление с Вх. № 94-З-

2776/01.12.2021 г. за разрешение за изработване на Подробен устройствен план (ПУП) 

и одобряване на техническо задание от А. Б. С., с адрес:  гр. К.,  ж. к. „*“, бл. *, ет. *, 

ап. * и Р. П. А., с адрес: с. О., ул. „***“ № * и във връзка с предложение с Вх. № 

1203/07.01.2022 г. от д-р Генчо Генчев – Кмет на община Свищов, Общински съвет – 

Свищов,  

 

Р Е Ш И: 

 

I. Дава съгласие за:  



1. Разрешаване изменение на Подробен устройствен план (ПУП) – План за 

регулация (ПР) на урегулирани поземлени имоти (УПИ) I – 278 и (УПИ) II – 277, кв. 

36 по действащия план на с. Ореш, за обособяване на нов УПИ I – 278, кв. 36 по 

действащия план на с. Ореш, чрез придаване и отнемане на части от него, общинска 

собственост,  при условията на чл. 15, ал. 3 от ЗУТ и за обособяване на нов УПИ II – 

277, кв. 36 по действащия план на с. Ореш, чрез поставяне на регулационните му 

граници съобразно имотните граници на поземления имот, по §8 от Преходните 

разпоредби (ПР) на ЗУТ и промяна на улична регулация с ОК118 – ОК119 по 

регулационния план на с. Ореш. 

2. Одобряване на Техническо задание за изготвяне на Проект за изменение на 

ПУП - ПР на гореописаните имоти. 

II. Упълномощава Кмета на Общината да извърши всички действия съобразно с 

изискванията на Закона за устройство на територията (ЗУТ). 

МОТИВИ: 1. Със Заявление с Вх. № 94-З-2776/01.12.2021 г. за разрешение за 

изработване на Подробен устройствен план (ПУП) и одобряване на техническо 

задание до Кмета на община Свищов от А. Б. С., с адрес: гр. К., ж. к. „*“, бл. *, ет. *, 

ап. * и Р. П. А., с адрес: с. О., ул. „***“ № *, в качеството им на заинтересовани лица 

по чл. 131, ал. 2, т. 1 от ЗУТ и собственици, съответно на: урегулиран поземлен имот 

(УПИ) I – 278, кв. 36 по действащия план на с. Ореш, общ. Свищов, по силата на нот. 

акт № 34, т. III, рег. № 4591, д. № 299/2018 г. на СРС, вписан в Служба по вписванията 

с Вх. рег. № 1698, Акт № 55, т. V, д. № 699/18 г. при СРС и на жилищна сграда, 

построена с отстъпено право на строеж върху общинска земя в УПИ II – 277, кв. 36 по 

действащия план на с. Ореш, по силата на нот. акт № 110, т. I, д. № 156/1997 г. на 

СРС, вписан в Служба по вписванията с Вх. рег. № 132, т. 115, стр. 113, 114/97 г. при 

СРС, са поискали изменение на Подробен устройствен план (ПУП) - План за 

регулация (ПР) на урегулирани поземлени имоти (УПИ) I – 278 и (УПИ) II – 277, кв. 

36 по действащия план на с. Ореш. 

2. Заявлението е придружено с Проекто – предложение по чл. 135, ал. 2 от ЗУТ за 

изменение на Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация (ПР) на 

урегулирани поземлени имоти (УПИ) I – 278 и (УПИ) II – 277, кв. 36 по действащия 

план на с. Ореш. 

3. Представено е техническо задание за изготвяне на Проект за изменение на  

ПУП - ПР на гореописаните имоти.  

4. Изготвено е Становище с Изх. № 94-З-2776/04.01.2022 г. на Гл. архитект на 

Община Свищов.  

 
         

             ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПК ПО „ТСУОА“: ……………………….........         

                                                                                            /Валери Николов/ 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ТСУ И ОБЩИНСКИ АКТИВИ 

 

ДО  

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СВИЩОВ 

 

Доклад 
 

от Валери Николов – Председател на ПК по “ТСУ и общински активи” 

 

Уважаеми г-н Председател, уведомяваме Ви, че на 20.01.2022 г. от 15:00 часа,   

Постоянната комисия по “ТСУ и общински активи”, в присъствието на д-р Кристиян 

Кирилов – Председател на Общински съвет – Свищов, проведе заседание чрез 

приложение за видеоконферентни разговори, което предлага разширени възможности 

за чат, гласова и видео комуникация - Zoom. 

В заседанието от общо 7 члена на комисията, участие взеха 7 съветници.  

Постоянната комисия по “ТСУ и общински активи”, разгледа предложение с Вх. 

№ 1208/14.01.2022 г. от д-р Генчо Генчев – Кмет на община Свищов. 

При кворум от 7 общински съветници, със 7 гласа „За”, „Против” – няма и  

„Въздържали се” – няма,  ПК по “ТСУ и общински активи” прие и предлага на 

Общински съвет – Свищов следния 

 

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ 

 

взет на заседание на комисията, 

проведено на 20.01.2022 г. 

 

ОТНОСНО: Даване на съгласие за одобряване на Проект за изменение на  

Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР) на 

урегулирани поземлени имоти (УПИ) XLIХ – 2470 и (УПИ) XLVIII 

- 2469, кв. 28 по плана на гр. Свищов 

 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация (ЗМСМА), §8, ал. 2, т. 3 от Преходните разпоредби (ПР) на 

Закона за устройство на територията (ЗУТ), чл. 3, ал. 7 от Наредбата за реда за 

придобиване, управление и разпореждане със собствеността на Община Свищов 

(НРПУРСОС), по Заявление с Вх. № 94-З-2401/20.10.2021 г. за процедиране и 

одобрение на Подробен устройствен план (ПУП) до Кмета на община Свищов от Н. Г. 

Я. и Ш. М. Я., с адрес: гр. С., ул. „***“ № *, , във връзка със Заповед № 963-РД-01-

03/21.07.2021 г. на Кмета на община Свищов с мотивирано предписание за изменение 

на ПУП – ПР, Решение  № 3 от Протокол № 1/11.01.2022 г. на Общински експертен 

съвет по устройство на територията (ОЕСУТ) при Община Свищов и предложение с 

Вх. № 1208/14.01.2022 г. от д-р Генчо Генчев – Кмет на община Свищов, Общински    

съвет – Свищов,  

 

Р Е Ш И: 



 

I. Дава съгласие да се одобри Проект за изменение на Подробен устройствен 

план (ПУП) – План за регулация (ПР) на урегулирани поземлени имоти (УПИ) XLIХ – 

2470 и (УПИ) XLVIII - 2469, кв. 28 по плана на гр. Свищов, с който: 

С ПУП – План за регулация: 

1. Обособяват се нови урегулирани поземлени имоти (УПИ) XLIХ – 2470 и 

(УПИ) XLVIII - 2469, кв. 28 по плана на гр. Свищов, чрез поставяне на част от 

северната улично-регулационна граница и вътрешната дворищно-регулационна 

граница от изток на УПИ XLIХ – 2470, кв. 28 по плана на гр. Свищов по имотните му 

граници, по §8 от Преходните разпоредби (ПР) на ЗУТ. 

II. Упълномощава Кмета на Общината да извърши всички действия по 

изпълнение на т. І, съобразно с изискванията на ЗУТ. 

МОТИВИ: 1. Проектът за изменение на ПУП – ПР е внесен в Община Свищов за 

процедиране и одобрение със Заявление с Вх. № 94-З-2401/20.10.2021 г. за 

процедиране и одобрение на Подробен устройствен план (ПУП) до Кмета на община 

Свищов от Н. Г. Я. и Ш. М. Я., с адрес: гр. С.,  ул. „***“ № *,  в качеството им на 

заинтересовани лица по чл. 131, ал. 2, т. 1 от ЗУТ и съсобственици на поземлен имот с 

идентификатор ПИ 65766.701.2470 по КК и КР на землището на гр. Свищов (УПИ 

XLIХ - 2470, кв. 28 по плана на гр. Свищов), по силата на нот. акт № 176, т. IV, рег.        

№ 4293, д. № 424/20 г. при СРС, вписан в Служба по вписванията с Вх. рег. № 2998, 

Акт № 48, т. IХ, д. 1096/20 г. при СРС. 

2. Проектът за изменение на ПУП – ПР е изготвен въз основа на Заповед № 963-

РД-01-03/21.07.2021  г. на Кмета на община Свищов и одобрено техническо задание. 

3. Проектът за изменение на ПУП – ПР е обявен на заинтересованите лица  с 

Обявление с Изх. № 94-З-2401/20.10.2021 г. По направеното обявление не са 

постъпили възражения.  

4. ПУП – ПР е приет с Решение № 3 от Протокол № 1/11.01.2022 г. на Общински 

експертен съвет по устройство на територията (ОЕСУТ) при Община Свищов. 

 

             ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПК ПО „ТСУОА“: ……………………….........         

                                                                                            /Валери Николов/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ТСУ И ОБЩИНСКИ АКТИВИ 

 

ДО  

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СВИЩОВ 

 

Доклад 
 

от Валери Николов – Председател на ПК по “ТСУ и общински активи” 

 

Уважаеми г-н Председател, уведомяваме Ви, че на 20.01.2022 г. от 15:00 часа,   

Постоянната комисия по “ТСУ и общински активи”, в присъствието на д-р Кристиян 

Кирилов – Председател на Общински съвет – Свищов, проведе заседание чрез 

приложение за видеоконферентни разговори, което предлага разширени възможности 

за чат, гласова и видео комуникация - Zoom. 

В заседанието от общо 7 члена на комисията, участие взеха 7 съветници.  

Постоянната комисия по “ТСУ и общински активи”, разгледа предложение с Вх. 

№ 1207/14.01.2022 г. от д-р Генчо Генчев – Кмет на община Свищов. 

При кворум от 7 общински съветници, със 7 гласа „За”, „Против” – няма и  

„Въздържали се” – няма,  ПК по “ТСУ и общински активи” прие и предлага на 

Общински съвет – Свищов следния 

 

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ 

 

взет на заседание на комисията, 

проведено на 20.01.2022 г. 

 

ОТНОСНО: Даване съгласие за удължаване срок на договор, сключен между 

Община Свищов и „Разпространение на печата“ АД, гр. София, за 

наем на имот, частна общинска собственост – павилион, находящ 

се на ул. “Цар Освободител” № 4, гр. Свищов 

 

 

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

администрация (ЗМСМА), чл. 14, ал. 5, изр. 2-ро от Наредбата за реда за придобиване, 

управление и разпореждане със собствеността на Община Свищов (НРПУРСОС), във 

връзка с докладна записка (рег. индекс № 08-00-50/12.01.2022 г.) от дирекция „УССД“ 

и  предложение с Вх. № 1207/14.01.2022 г. от д-р Генчо Генчев – Кмет на община 

Свищов, Общински  съвет – Свищов,  

 

Р Е Ш И: 

 

I. Дава съгласие, считано от 01.04.2022 г., за срок от 4 (четири) години, да бъде 

удължен срокът на Договор № 07/2016 г. (изменен с допълнително споразумение от 

01.04.2019 г.), сключен между Община Свищов и „Разпространение на печата“ АД,    

гр. София,  ЕИК 121207277, с изпълнителен директор Цветан Н. Нейчев, за наем на 

нежилищен имот, частна общинска собственост – Павилион - метална конструкция – 



4,00 кв. м., поставен по реда на чл. 56, ал. 2 от Закона за устройство на територията, 

находящ се в гр. Свищов, на ул. “Цар Освободител” № 4 /автоспирката пред Пощата/, 

източен /№ 2/ от общо 2 бр. павилиони, прилежащи към автоспирка, съгл. Разрешение 

за поставяне № 3/26.01.2005 г. 

II. В изпълнение на решението по т. I, възлага на Кмета на община Свищов да 

предприеме необходимите следващи действия за удължаване срока на Договор 

№ 07/2016 г. по реда на Закона за общинската собственост и НРПУРСОС. 

МОТИВИ: С докладна записка (рег. индекс № 08-00-50/12.01.2022 г.) от 

дирекция „УССД“ е сведена информация за постъпило писмо за намерения с рег. инд. 

№ 26-00-15/07.01.2022 г. от Иван Начков – пълномощник на Изпълнителния директор 

на „Разпространение на печата“ АД, с което се желае Договор за наем № 07/2016 г. да 

бъде удължен съгласно действащата нормативна уредба. Предмет на Договора е 

нежилищен имот, частна общинска собственост – павилион, метална конструкция – 

4,00 кв. м., поставен по реда на чл. 56, ал. 2 от Закона за устройство на територията, 

находящ се в гр. Свищов, на ул. “Цар Освободител” № 4 /автоспирката пред Пощата/, 

източен /№ 2/ от общо 2 бр. павилиони, прилежащи към автоспирка, съгл. Разрешение 

за поставяне № 3/26.01.2005 г.   

Договор № 07/2016 г. за наем на имот частна общинска собственост е сключен 

между Община Свищов и Наемателя със срок три години за ползване на описания по-

горе имот с предназначение за осъществяване на търговска дейност. С допълнително 

споразумение от 01.04.2019 г. към договора за наем, договореният срок е продължен 

за още  три години, считано от 01.04.2019 г. 

С оглед на факта, че наемателят е коректен и не е нарушавал договорните 

отношения през изтеклия период, редовно е плащал наема и се е грижил за наетия 

имот с грижата на добър стопанин, съществува законова възможност за последващо 

удължаване на срока на Договора с 4 години, след вземане на решение от Общински 

съвет – Свищов. 

 
         

             ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПК ПО „ТСУОА“: ……………………….........         

                                                                                            /Валери Николов/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ТСУ И ОБЩИНСКИ АКТИВИ 

 

ДО  

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СВИЩОВ 

 

Доклад 
 

от Валери Николов – Председател на ПК по “ТСУ и общински активи” 

 

Уважаеми г-н Председател, уведомяваме Ви, че на 20.01.2022 г. от 15:00 часа,   

Постоянната комисия по “ТСУ и общински активи”, в присъствието на д-р Кристиян 

Кирилов – Председател на Общински съвет – Свищов, проведе заседание чрез 

приложение за видеоконферентни разговори, което предлага разширени възможности 

за чат, гласова и видео комуникация - Zoom. 

В заседанието от общо 7 члена на комисията, участие взеха 7 съветници.  

Постоянната комисия по “ТСУ и общински активи”, разгледа предложение с Вх. 

№ 1204/07.01.2022 г. от д-р Генчо Генчев – Кмет на община Свищов. 

При кворум от 7 общински съветници, със 7 гласа „За”, „Против” – няма и  

„Въздържали се” – няма,  ПК по “ТСУ и общински активи” прие и предлага на 

Общински съвет – Свищов следния 

 

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ 

 

взет на заседание на комисията, 

проведено на 20.01.2022 г. 

 

ОТНОСНО: Предоставяне безвъзмездно за управление на части от недвижими 

имоти, публична общинска собственост, находящи се в гр. Свищов 

 

 

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

администрация (ЗМСМА), чл. 12, ал. 1 от Закона за общинската собственост (ЗОС), 

чл. 4, ал. 2  и чл. 11 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане 

със собствеността на Община Свищов (НРПУРСОС) и във връзка с предложение с Вх.               

№ 1204/07.01.2022 г. от д-р Генчо Генчев – Кмет на община Свищов, Общински    

съвет – Свищов,  

 

Р Е Ш И: 

 

І. Дава съгласие да се предоставят безвъзмездно за управление на Общинска 

служба „Социални дейности” следните части от недвижими имоти, публична 

общинска собственост: 

1. част от триетажна, масивна, монолитна сграда с идентификатор 

65766.702.4079.1 (шест пет седем шест шест точка седем нула две точка четири нула 

седем девет точка едно), със застроена площ: 253 кв. м. (двеста петдесет и три 

квадратни метра), брой етажи: 3, с предназначение: Административна, делова сграда, 



разположена в поземлен имот с идентификатор 65766.702.4079, находящ се в                      

гр. Свищов, ул. „Цар Освободител“ № 76-а, актувана с Акт за публична общинска 

собственост № 9009/09.04.2021 г., вх. рег. № 803/12.04.2021 г. на Служба по 

вписванията – гр. Свищов – акт № 36, том 3 по кадастрална карта и кадастрални 

регистри, одобрени със Заповед № РД-18-10/12.02.2009 г. на Изпълнителен директор 

на АГКК, а именно: едно помещение на полуетажа между втория и третия етаж – 

стая № 9, с площ 27 кв. м. (двадесет и седем квадратни метра) и прилежащо 

фоайе с площ 6,86 кв. м. (шест цяло осемдесет и шест квадратни метра) за срок от 

2 (две) години. 

2. част от сградата на учебен корпус „Алеко Константинов”, в УПИ I, кв. 216 от 

плана на град Свищов, с идентификатор 65766.702.4288.1 (шест пет седем шест шест 

точка седем нула две точка четири две осем осем точка едно), със застроена площ 

1596,00 кв. м. (хиляда петстотин деветдесет и шест квадратни метра), брой етажи: 3, с 

предназначение: Сграда за образование, разположена в поземлен имот с 

идентификатор 65766.702.4288, находящ се в гр. Свищов, ул. „33-ти Свищовски полк“ 

№ 67, актувана с Акт за публична общинска собственост № 728/24.04.2001 г., вх. рег.  

№ 1514/11.04.2006 г. на Служба по вписванията – гр. Свищов – акт № 52, том 6 по 

кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед № РД-18-

10/12.02.2009 г. на Изпълнителен директор на АГКК, а именно: едно помещение с 

изложение изток (бивша учителска стая), с площ 33,00 кв. м. (тридесет и три 

квадратни метра), за срок от 2 (две) години. 
ІІ. В изпълнение на Решението възлага на Кмета на община Свищов да 

предприеме необходимите действия по реда на ЗОС и НРПУРСОС.  

МОТИВИ: С Решение № РД-21-415 от 20.10.2021 г. на Ръководителите на 

Управляващите органи на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ и 

Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ е одобрен 

интегрираният проект на Община Свищов по процедура BG05M9OP001-2.056 

„Социално-икономическа интеграция на уязвими групи“. Интегрирани мерки за 

подобряване достъпа до образование“ - Компонент 2. На 15.12.2021 г. е подписан 

Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за 

изпълнение на проект „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. 

Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование в община Свищов“ с рег. 

№ BG05M9OP001-2.056-0015-С01. Общата стойност на безвъзмездната финансова 

помощ е в размер на 1 158 710,83 лв. Основните дейности ще се реализират 18 месеца 

от Община Свищов и партньорите Средно училище „Цветан Радославов“, Основно 

училище „Св. св. Кирил и Методий“ в с. Морава, Детска градина “Васил Левски“, 

изнесени групи на ул. “Плевенско шосе“ № 5, гр. Свищов, НПО и Стопанска академия 

„Д. А. Ценов“. 

Проектът е насочен към реализиране на интегрирани мерки и дейности за 

повишаване качеството на живот, намаляване на бедността и преодоляване на риска от 

социално изключване на уязвими групи от населението на община Свищов, чрез 

създаване на иновативен модел за социално-икономическа интеграция и допълваща 

осигурената пространствена по проект „Изграждане на социално жилище в град 

Свищов“, по ДБФП №BG16RFOP001-1.36-0006-С0, финансиран по ОП „Региони в 

растеж“. 

Дейностите, финансирани от ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., 

са насочени към четири основни направления - I „Подобряване достъпа до заетост“, II 



„Подобряване достъпа до образование“, III „Подобряване достъпа до социални и 

здравни услуги“, IV „Развитие на местните общности и преодоляване на негативните 

стереотипи“. Помещенията са необходими за успешното реализиране на планираните 

дейности:  

- Сформиране на мултидисциплинарен екип от специалисти, които ще извършват 

оценка на потребностите на настанените и съобразно нея ще им предоставят адекватен 

социален пакет, отговарящ на техните нужди и подпомагащ прехода им към 

самостоятелно справяне в живота – Център „Компас“. 

- Създаване на Общински младежки център (ОМЦ). В него дейностите ще са 

свързани с образователна медиация сред ученици, нуждаещи се от обща, специфична 

и допълнителна подкрепа, застрашени от отпадане от училище. 

Проектът ще допринесе за реализиране на устойчива и системна социална 

политика на Община Свищов по изпълнение на поставените цели в “Стратегия за 

развитие на социалните услуги на Община Свищов“, приета с Решение                                 

№ 251/26.05.2016 г. и “План за действие на Община Свищов за интегриране на 

българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално 

положение, живеещи в сходна на ромите ситуация“, приет с Решение № 410/21.12. 

2016 г. 

 
         

             ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПК ПО „ТСУОА“: ……………………….........         

                                                                                            /Валери Николов/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ТСУ И ОБЩИНСКИ АКТИВИ 

 

ДО  

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СВИЩОВ 

 

Доклад 
 

от Валери Николов – Председател на ПК по “ТСУ и общински активи” 

 

Уважаеми г-н Председател, уведомяваме Ви, че на 20.01.2022 г. от 15:00 часа,   

Постоянната комисия по “ТСУ и общински активи”, в присъствието на д-р Кристиян 

Кирилов – Председател на Общински съвет – Свищов, проведе заседание чрез 

приложение за видеоконферентни разговори, което предлага разширени възможности 

за чат, гласова и видео комуникация - Zoom. 

В заседанието от общо 7 члена на комисията, участие взеха 7 съветници.  

Постоянната комисия по “ТСУ и общински активи”, разгледа предложение с Вх. 

№ 1211/14.01.2022 г. от д-р Генчо Генчев – Кмет на община Свищов. 

При кворум от 7 общински съветници, със 7 гласа „За”, „Против” – няма и  

„Въздържали се” – няма,  ПК по “ТСУ и общински активи” прие и предлага на 

Общински съвет – Свищов следния 

 

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ 

 

взет на заседание на комисията, 

проведено на 20.01.2022 г. 

 

ОТНОСНО: Даване на съгласие за учредяване на безвъзмездно право на 

ползване върху имот – частна общинска собственост в полза на 

„МБАЛ Д-р Димитър Павлович“ ЕООД (ЕИК: 104509202) 

 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23, и ал. 2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл. 39, ал. 2 и ал. 4 от Закона за 

общинската собственост (ЗОС), чл. 37, ал. 3, т. 3 от Наредба за реда за придобиване, 

управление и разпореждане със собствеността на Община Свищов (НРПУРСОС), във 

връзка с писмо (рег. индекс № 29-02-3/13.01.2022 г.) от управителя на „МБАЛ Д-р 

Димитър Павлович“ ЕООД – гр. Свищов и предложение с Вх. № 1211/14.01.2022 г. от 

д-р Генчо Генчев – Кмет на община Свищов, Общински    съвет – Свищов,  

 

Р Е Ш И: 

 

т. 1. 1. Дава съгласие за учредяване на безвъзмездно право на ползване върху 

имот – частна общинска собственост, с адрес: гр. Свищов, ул. „Алеко Константинов“ 

№ 1, вх. Г, ап. 38, със застроена площ 46.50 кв. м. (АОС № 65/28.08.1997 г.), в полза на 

„МБАЛ Д-р Димитър Павлович“ ЕООД (ЕИК: 104509202) за жилищно настаняване на 

семейството на д-р Дарко Т. Стояновски и д-р Десислава К. Кръстева-Стояновска, за 



срок: до приключване на трудовите им правоотношения с „МБАЛ Д-р Димитър 

Павлович“ ЕООД, но не по-дълъг от 10 години. 

т. 1. 2. Възлага на Кмета на община Свищов да предприеме необходимите 

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

МОТИВИ: С писмо (рег. индекс № 29-02-3/13.01.2022 г.) от управителя на 

„МБАЛ Д-р Димитър Павлович“ ЕООД – гр. Свищов е сведена информация за 

привлечени на постоянен трудов договор в лечебното заведение семейство кардиолози 

(д-р Дарко Стояновски и д-р Десислава Кръстева-Стояновска) с малко дете. Същите са 

от други населени места и не притежават собствено жилище в гр. Свищов. 

Поради тази причина е изразена молба, при наличие на свободни жилища от 

общинския жилищен фонд и по възможност, лекарите да бъдат настанени в общинско 

жилище. Като допълнителен аргумент е изтъкнато, че същите работят в полза на 

обществения интерес като обслужват здравно гражданите на цялата община, още 

повече с оглед на усложнената здравна обстановка и необходимостта от висш 

медицински персонал в общинското лечебно заведение. 

Тъй като към момента са налични свободни жилища от общинския жилищен 

фонд, за да бъде удовлетворена молбата на управителя на общинската болница, в 

компетенциите на Общински съвет – Свищов е правото да даде съгласие за 

учредяване на безвъзмездно право на ползване върху имот – частна общинска 

собственост в полза на „МБАЛ Д-р Димитър Павлович“ ЕООД за настаняването на 

горепосочените лекари за срок: до приключване на трудовите им правоотношения с 

„МБАЛ Д-р Димитър Павлович“ ЕООД, но не по-дълъг от 10 години. Касае се за имот 

– апартамент, локализиран в гр. Свищов, ул. „Алеко Константинов“ № 1, вх. Г, ап. 38, 

със застроена площ 46.50 кв. м. (АОС № 65/28.08.1997 г.). 

         

             ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПК ПО „ТСУОА“: ……………………….........         

                                                                                            /Валери Николов/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



О Т Ч Е Т 

ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СВИЩОВ 

И НА НЕГОВИТЕ КОМИСИИ 

ЗА ПЕРИОДА 01.07.2021 г. 31.12.2021 г.  
 

 

1. Основание 

Настоящият отчет е изготвен в изпълнение на чл. 27, ал. 6 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация за периода от 01.07.2021 г. до 31.12.2021 г.  

Общински съвет - Свищов, като орган на местното самоуправление, въпреки 

продължилата епидемична обстановка през отчетния период, осъществи своята 

дейност, ръководейки се от основните принципи за добро и демократично управление 

и при спазване на Конституцията на Република България, Европейската харта за 

местно самоуправление, Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - 

Свищов, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация и 

други нормативни документи, съобразно действащата правна уредба, регулираща 

дейността му, като и при строго спазване на противоепидемичните мерки. 

2. Дейност на Общинския съвет 

Работата на  Общински съвет – Свищов през отчетния период премина под знака 

на пандемията, причинена от разпространение на заболяването COVID – 19.  

Общински съвет – Свищов проведе 12 открити заседания, от тях 6 редовни и             

6 извънредни. По време на своите заседания ние, общинските съветници, взехме 144 

решения, като всички са приети с изискуемите от закона мнозинство и начин на 

гласуване. За периода от 01.07.2021 г. – 31.12.2021 г.  не бяха направени промени в 

състава на Общинския съвет. Присъствието в заседанията на общинските съветници е 

редовно. Отсъствията от заседанията са по уважителни причини /служебна 

ангажираност, заболяване, отсъствие от страната и други/. 

През месец юли заседанията на постоянните комисии и редовното заседание на 

Общинския съвет се проведоха присъствено при стриктно спазване предписанията на 

здравните органи  за неразпространение на COVID – 19: спазване на лична дистанция, 

ползване на защитни средства, дезинфекция и проветряване на помещението. 

Заседанията на постоянните комисии и на Общинския съвет през месеците август, 

септември, октомври, ноември и декември бяха проведени от разстояние чрез 

приложението за видеоконферентни разговори, което предлага разширени 

възможности за чат, гласова и видео комуникация - Zoom. Проведените онлайн 

заседания на Общински съвет – Свищов чрез приложението за видеоконферентни 

разговори Zoom се излъчваха пряко на фейсбук страницата „Извънредно положение 

Община Свищов“.  

Работата на Общинския съвет се осъществява съгласно предварително обявен 

график за провеждане на заседанията, като  нито едно от проведените заседания не е 

отложено поради липса на кворум или други организационни  причини.  

 На основание чл. 40, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на 

Общински съвет - Свищов, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация, кметът на общината, общинските съветници, кметовете на кметства и 

кметските наместници  получават покана с дневен ред и материалите за предстоящото  



заседание на Общински съвет – Свищов. Всички заинтересовани граждани имат 

възможност да се информират своевременно за въпросите, които ще се разискват от 

общинските съветници, чрез съобщения с обявен дневен ред, дата, час и място на 

провеждане на заседанията, публикувани на интернет страницата на Общината 

(www.svishtov.bg). 

Преписи от протоколите (12 бр.) са изпратени на областния управител и Кмета на 

Общината в срока, съгласно чл. 22, ал. 1 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация. В изпълнение на разпореждане № 260/2021 от 

19.03.2021 г. на прокурор в РП – гр. Велико Търново всички решения, касаещи 

разпореждане с имущество частна общинска собственост и всички новоприети, 

изменени или допълнени подзаконови нормативни актове, ведно с преписките 

по приемането им са предоставяни своевременно на РП – гр. Велико Търново, 

териториално отделение – гр. Свищов. 
Няма върнати за ново обсъждане актове на Общински съвет – Свищов от 

Областния управител на област Велико Търново и от Кмета на общината.  

За отчетния период няма оспорени решения от Кмета на общината и от 

Областния управител пред административния съд.  

В 7 дневен срок от приемането им, всички решения на Общински съвет - Свищов 

са обявени на обновения уеб сайт на Община Свищов www.svishtov.bg,  раздел 

„ОБЩИНСКИ СЪВЕТ“, подраздел „РЕШЕНИЯ“. На сайта на Община Свищов са 

публикувани и всички новоприети, изменени или допълнени подзаконови нормативни 

актове.  

През изминалите месеци от настоящия мандат Общинският съвет и неговите            

8 комисии в рамките на своята компетентност като орган на местното самоуправление 

работиха отговорно за решаване на общинските проблеми, спазвайки законите на 

Република България и съгласно своя Правилник за организацията и дейността, 

неговите комисии и взаимодействията му с общинската администрация. 

В правомощията си и на основание чл. 21 от ЗМСМА Общински съвет – Свищов: 

 

 ДАДЕ СЪГЛАСИЕ: 

-  Даде съгласие за удължаване срока на Договор № 01/01.09.2015 г., сключен 

между Кметство Ореш и „Дентален кабинет доктор Андраник Христов - Амбулатория 

за индивидуална първична медицинска помощ по дентална медицина - Дента Анди” 

ЕООД, за наем на нежилищно общинско помещение - Р № 529/29.07.2021 г.; 

- За предоставяне за безвъзмездно ползване на търговско дружество „ЦЕНТЪР ЗА 

УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИ“ ЕООД (ЕИК 204704655) на движими вещи, 

собственост на Община Свищов - Р № 530/29.07.2021 г.; 

- За разрешаване изменение на Подробен устройствен план (ПУП) - План за 

регулация и застрояване (ПРЗ) на урегулиран поземлен имот (УПИ) ХIV 3214, кв. 211 

(стар УПИ ХХIV 3214, кв. 66) по плана на гр. Свищов - Р № 531/29.07.2021 г.; 

- За промяна на списъка на общинските жилища, приет с Решение № 

73/28.01.2016 г., Прот. № 9 на Общински съвет – Свищов - Р № 534/29.07.2021 г.; Р № 

535/29.07.2021 г.; Р № 564/26.08.2021 г.; Р № 565/26.08.2021 г.; Р № 566/26.08.2021 г.;                                

Р № 567/26.08.2021 г.; Р № 618/28.10.2021 г.; Р № 619/28.10.2021 г.; Р № 

657/23.12.2021 г.; 

http://www.svishtov.bg/


- За продажба на общинско жилище от фонд “Жилища за продажба, замяна и 

обезщетявaне на бивши собственици, чиито имоти са отчуждeни за общински нужди” 

- Р № 536/29.07.2021 г.; Р № 568/26.08.2021 г.; Р № 569/26.08.2021 г.; Р № 

570/26.08.2021 г.; Р № 571/26.08.2021 г.; Р № 620/28.10.2021 г.; Р № 621/28.10.2021 г.; 

- Да се актуализира „Годишна програма за управление и разпореждане с имоти, 

общинска собственост в Община Свищов през 2021 година” - Р № 537/29.07.2021 г.;               

Р № 573/26.08.2021 г.; Р № 593/30.09.2021 г.; Р № 615/28.10.2021 г.; Р 630/25.11.2021 

г.; Р 651/23.12.2021 г.; 

- За продажба, чрез публичен търг с тайно наддаване, на недвижим имот -                    

Р № 538/29.07.2021 г.;  Р № 539/29.07.2021 г.; Р № 540/29.07.2021 г.; Р № 

541/29.07.2021 г.;  Р № 542/29.07.2021 г.; Р № 543/29.07.2021 г.; Р № 544/29.07.2021 г.;                                

Р № 545/29.07.2021 г.; Р № 546/29.07.2021 г.; Р № 575/26.08.2021 г.; Р № 

576/26.08.2021 г.; Р № 577/26.08.2021 г.; Р № 596/30.09.2021 г.; Р № 597/30.09.2021 г.;                                 

Р № 616/28.10.2021 г.; Р № 617/28.10.2021 г.; Р № 631/25.11.2021 г.; Р № 

633/25.11.2021 г.; Р № 634/25.11.2021 г.; Р № 635/25.11.2021 г.; Р № 652/23.12.2021 г.;                                 

Р № 653/23.12.2021 г.; Р № 654/23.12.2021 г.; Р № 655/23.12.2021 г.; Р № 

656/23.12.2021 г.; 

- За учредяване възмездно право на пристрояване на пристройка към заварена 

сграда, собственост на Цветомир Минчев, построена с право на строеж върху имот, 

частна общинска собственост, находящ се на ул. „Стара планина“  № 19, с. Козловец -  

Р № 547/29.07.2021 г.; 

- За монтиране на паметна плоча на Георги Стойков Раковски в град Свищов -                 

Р № 548/29.07.2021 г.; 

- Да се предостави недвижим имот (публична общинска собственост) за 

безвъзмездно ползване на Сдружение „ОБЩИНСКИ ФУТБОЛЕН КЛУБ – 

АКАДЕМИК СВИЩОВ” (ЕИК: 104622805) - Р № 553/29.07.2021 г.; 

- За извършване на замяна на обезпечение, по изп. дело № 622/2020 г. по описа на 

ЧСИ Виктор Георгиев - Р № 554/29.07.2021 г.; 

- Община Свищов да кандидатства в качеството си на допустим бенефициент, с 

проектно предложение „ПОДОБРЯВАНЕ НА ОПАЗВАНЕТО, СЪХРАНЕНИЕТО И 

ДОСТЪПНОСТТА НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО НА ОБЩИНА СВИЩОВ“ по 

програма “КУЛТУРНО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО, НАСЛЕДСТВО И 

СЪТРУДНИЧЕСТВО” на ФМ на ЕИП 2014-2021 г., по подрезултат 1.1 “КУЛТУРНО 

НАСЛЕДСТВО, ПРЕДСТАВЯНО В РЕВИТАЛИЗИРАНИ, РЕСТАВРИРАНИ И 

РЕНОВИРАНИ МЕСТА” покана номер № BGCULTURE-1.001. -  Р № 555/11.08.2021 

г.; 

- За участие на Община Свищов в проект за създаване на енергийно независими 

сгради на територията на община Свищов, като част от интегриран мулти - 

национален проект „Иновации и зелена енергия за енергийно автономни сгради в 

Република България, Република Гърция и Република Румъния“, с източник на 

финансиране програма LIFE 2021 г. – 2027 г. и Членство в Сдружение с нестопанска 

цел „Балкански водороден клъстер“ - Р № 556/26.08.2021 г.; 

- За разрешаване изменение на Подробен устройствен план (ПУП) - План за 

регулация (ПР) на урегулиран поземлен имот (УПИ) IV, кв. 3 по плана на с. Совата -            

Р № 563/26.08.2021 г.; 

- За сключване на съдебна спогодба за покупко-продажба на неподеляем 

недвижим имот: Дворно място, съставляващо урегулиран поземлен имот /УПИ/ VII- 



257, квартал 53 по Подробния устройствен план (ПУП) на село Царевец на улица 

„Седма“ № 7 -  Р № 572/26.08.2021 г.; 

- За ликвидиране на съсобственост чрез продажба собствеността на Община 

Свищов, представляваща ½ ид. част от дворно място, на ул. “Княз Борис Първи“ № 12, 

гр. Свищов, на съсобственика - Р № 574/26.08.2021 г.; 

- За провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част 

от имот, публична общинска собственост, язовир „Ливадето“, в землището на                      

с. Драгомирово - Р № 579/26.08.2021 г.; 

- За формиране на  групи в детски градини с недостатъчен брой деца за 

формиране на група по чл. 59 от  Наредбата за финансирането на институциите в 

системата на предучилищното и училищното образование с минимум 6 деца, когато 

групата е единствена за населеното място, за учебната 2021/2022 година - Р № 

586/07.09.2021 г.; 

- За кандидатстване с проектно предложение „Обновяване и внедряване на мерки 

за енергийна ефективност в Дом за стари хора „Мария Луиза“ - град Свищов“, по 

Оперативна програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна 

сигурност“, Приоритетна ос: „Подобрена енергийна ефективност в сградите, 

промишлеността и общините“, наименование на  процедурата „BGENERGY-2.002 - 

„Енергийна ефективност в сгради“ - Р № 590/30.09.2021 г.; 

- За разрешаване изменение на Подробен устройствен план (ПУП) - План за 

регулация и застрояване (ПРЗ) на урегулиран поземлен имот (УПИ) II – за 

„озеленяване“, кв. 43а по действащия план на с. Хаджидимитрово, общ. Свищов -              

Р № 591/30.09.2021 г.; 

- За удължаване срок на договор, сключен между Община Свищов и „ЕВИ – 

2011“ ЕООД, гр. Свищов, за наем на имот, частна общинска собственост, Магазин             

№ 3,  ул. “Ал. Константинов” № 8, гр. Свищов - Р № 592/30.09.2021 г.; 

- За продажба на 600/1540 идеални части, общинска собственост, от дворно 

място, в УПИ VІ, с. Алеково, ул. „36-та“ № 4 на съсобствениците - Р № 594/30.09.2021 

г.; 

- За обявяване на част от имот, публична общинска собственост в частна 

общинска собственост (поземлен имот с проектен идентификатор 65766.702.302, част 

от улица с ОК 707-ОК 708 (ПИ с идентификатор 65766.702.9630) и разпореждане с 

имот – частна общинска собственост (продажба) - Р № 595/30.09.2021 г.; 

- За ликвидиране на съсобственост чрез продажба на собствеността на Община 

Свищов, представляваща една втора идеална част от Самостоятелен обект в сграда с 

идентификатор 65766.702.4442.1.31 /апартамент/, с адрес: гр. Свищов, ул. „Черни 

връх“ № 77 и сграда с идентификатор 65766.702.9668.15 /гараж/, с адрес: гр. Свищов,            

ул. „Черни връх“ № 69 на съсобственика - Вардим“ АД - Р № 598/30.09.2021 г.; 

- Да се дари на Църква „Св. Архангел Михаил“,  с. Хаджидимитрово, с Булстат 

177520228, недвижим имот, общинска собственост, представляващ незастроен 

урегулиран поземлен имот УПИ ІІ, от квартал 43а, находящ се на ул. „Втора“  № 1а,  

по плана на с. Хаджидимитрово, община Свищов - Р № 599/30.09.2021 г.; 

- За безвъзмездно прехвърляне в полза на Община Свищов на собственост върху 

имот, държавна собственост, на ул. „Градево“ № 24, гр. Свищов - Р № 600/30.09.2021 

г.; 

- За изграждане на подходящо тротоарно оформление – общинска собственост 

пред новострояща се сграда на ул. „Цар Освободител“ № 6 Б - Р № 601/30.09.2021 г.; 



- За предоставяне на допълнителни средства по т. 14, ал. 5 на § 1 от Закона за 

изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 

2021 година /ДВ, бр. 104 от 16.09.2021 година/ - Р № 607/30.09.2021 г.; 

- За участие на Община Свищов като партньор на Министерство на 

здравеопазването в подготовката и изпълнението на проектно предложение по 

процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-9.001 

„Мерки за справяне с пандемията“ в рамките на приоритетна ос 9 “Подкрепа за 

здравната система за справяне с кризи” на Оперативна програма „Региони в растеж“ 

2014-2020  - Р № 608/30.09.2021 г.; 

- За одобряване на Проект за изменение на  Подробен устройствен план (ПУП) - 

План за регулация (ПР) на урегулиран поземлен имот (УПИ) IV, кв. 3 по плана на             

с. Совата, общ. Свищов - Р № 612/28.10.2021 г.; 

- За одобряване на Проект за изменение на  Подробен устройствен план (ПУП) - 

План за регулация и застрояване (ПРЗ) на урегулиран поземлен имот (УПИ) II – за 

„озеленяване“, кв. 43а по действащия план на  с. Хаджидимитрово, общ. Свищов -               

Р № 614/28.10.2021 г.; 

- Да се предостави безвъзмездно за управление на Национална агенция по 

приходите,  Териториална дирекция на НАП Велико Търново част от недвижим имот, 

публична общинска собственост, находящ се в гр. Свищов, ул. “Цар Освободител“                

№ 76а, сграда с идентификатор 65766.702.4079.1 по кадастрална карта и кадастрални 

регистри на град Свищов - Р № 623/28.10.2021 г.; 

- За предоставяне за едногодишно ползване за стопанската 2021/2022 г. на полски 

пътища и напоителни канали, които не функционират, собственост на Община 

Свищов - Р № 625/28.10.2021 г.; Р № 638/25.11.2021 г.; 

- Община Свищов да кандидатства в качеството си на допустим бенефициент 

пред Проект „Красива България“ за 2022 година с проектно предложение 

„Модернизация на спортната инфраструктура на СУ „Цветан Радославов“ гр. 

Свищов“, с административен адрес – град Свищов, ул. „Черни връх“ № 66 - Р № 

628/25.11.2021 г.; 

- За продажба правото на собственост върху застроен урегулиран поземлен имот 

УПИ ІІI, кв. 68 по плана на  с. Вардим, с адрес: с. Вардим, ул. „Седма“ № 21, без търг 

или конкурс - Р № 632/25.11.2021 г.; 

- За разрешаване изменение на Подробен устройствен план (ПУП) – План за 

регулация (ПР) на урегулиран поземлен имот (УПИ) IV, кв. 154 по плана на гр. 

Свищов - Р № 650/23.12.2021 г.; 

- Търговско дружество „ЦЕНТЪР ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИ“ ЕООД, с 

ЕИК  204704655 да направи дарение на услуги и материали на ОБЩИНА СВИЩОВ -   

Р № 663/23.12.2021 г.; 

 

 ПРИЕ: 

- Отчет за командировъчните разходи на Кмета на община Свищов за периода 

01.01.2021 – 30.06.2021 година - Р № 557/26.08.2021 г.; 

- Промени в разчета за финансиране на капиталовите разходи на Община Свищов 

през 2021 година – създаване на нов обект - Р № 558/26.08.2021 г.; Р № 559/26.08.2021 

г.; Р № 646/09.12.2021 г.; 

- Отчет за изпълнение на решенията на Общински   съвет – Свищов от общинска 

администрация за периода 01.01.2021 – 30.06.2021 г. - Р № 588/30.09.2021 г.; 



- Одитен доклад на Сметната палата за извършен финансов одит на 

консолидирания годишен финансов отчет на Община Свищов за 2020 година -                    

Р № 589/30.09.2021 г.; 

- План за интегрирано развитие на Община Свищов за периода 2021 - 2027 година 

- Р № 611/20.10.2021 г.; 

- Програма за развитие на читалищната дейност в община Свищов за 2022 година 

-    Р № 658/23.12.2021 г.; 

- График за провеждане на редовните и тържествени заседания на Общински 

съвет – Свищов през 2022 година - Р № 662/23.12.2021 г.; 

 

 РАЗРЕШИ: 

- Изработването на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР) 

на урегулиран поземлен имот (УПИ) XXII, кв. 212 по плана на гр.  Свищов -                            

Р № 532/29.07.2021 г.; 

- Изработването на Подробен устройствен план (ПУП) - План за застрояване (ПЗ) 

на поземлен имот с идентификатор 78121.103.39 по ККиКР на землището на                         

с. Царевец, общ. Свищов - Р № 533/29.07.2021 г.; 

- Изработването на Проект за изменение на  Подробен устройствен план (ПУП) - 

План за регулация и застрояване (ПРЗ) на урегулирани поземлени имоти, собственост 

на „Совата“ ЕАД, от кв. 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 и 10 по действащия план на с. Совата,   общ. 

Свищов - Р № 613/28.10.2021 г.; 

 

 ОДОБРИ: 

- Специализирана план-схема за газоснабдяване на гр. Свищов в границите на 

урбанизираната територия на гр. Свищов на обект „Газоразпределителна мрежа на               

гр. Свищов“ - Р № 561/26.08.2021 г.; 

- Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) на техническата 

инфраструктура за външно ел. захранване на свинеферма за свине майки в поземлен 

имот с идентификатор 07363.121.252 по ККиКР на землището на с. Б. Сливово,            

общ. Свищов - Р № 562/26.08.2021 г.; 

- Предложенията на директори на общински училища за формиране на маломерни 

и слети паралелки с по-малък брой ученици от допустимия съгласно чл. 65, ал. 5;                   

чл. 68, ал. 2 и ал. 8; чл. 69, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Наредбата за финансирането на 

институциите в системата на предучилищното и училищното образование за учебната 

2021/2022 година и осигуряване на допълнителни средства за обезпечаване на учебния 

процес извън определените по единни разходни стандарти за съответната дейност -               

Р № 587/07.09.2021 г.; 

- Актуализирани прогнози за периода 2022-2024 година - Р № 610/13.10.2021 г.; 

- Годишен отчет за изпълнение на концесионните договори през 2020 година -                  

Р № 624/28.10.2021 г.; 

 

 УЧРЕДИ: 

- Възмездно право на ползване за разполагане на постоянен пчелин –                                 

Р № 602/30.09.2021 г.; Р № 637/25.11.2021 г.; 

 



 ОБЯВИ: 

- Част от имот, публична собственост в частна общинска собственост и 

разпореждане с имота - (продажба) – Р № 578/26.08.2021 г.; 

- Имот, публична общинска собственост в частна общинска собственост (УПИ ІІ 

– за озеленяване от кв. 43а, ул. „Втора“ № 1а по плана на с. Хаджидимитрово, община 

Свищов) - Р № 622/28.10.2021 г.; 

 

 ОПРЕДЕЛИ: 

- Имотите – частна общинска собственост, които подлежат на задължително 

застраховане – Р № 527/29.07.2021 г.; 

- Такса за битови отпадъци за 2022 година - Р № 647/23.12.2021 г.; 

 

 УТВЪРДИ: 

- Календар с културните събития на Община Свищов за 2022 година -                             

Р № 659/23.12.2021 г.; 

 

 ПРИЕ, ОТМЕНИ, ПРОМЕНИ, ПОТВЪРДИ, ИЗМЕНИ И/ИЛИ ДОПЪЛНИ 

НОРМАТИВЕН АКТ: 
- Прие изменение на Наредба за опазване на околната среда на територията на 

община Свищов, приета с Решение № 1224/25.06.2015 г., Протокол № 68 на Общински 

съвет – Свищов - Р № 552/29.07.2021 г.; 

- Прие изменение на Решение № 292/29.10.2020 г., Протокол № 17 на Общински 

съвет – Свищов относно възлагане на услуга от общ икономически интерес (УОИИ) 

по социално жилищно настаняване – „социално жилище“ по проект „Изграждане на 

социално жилище в град Свищов“ по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 -                             

Р № 609/30.09.2021 г.; 

- Прие допълнение към Програма за овладяване популацията на 

безстопанствените кучета на територията на Община Свищов, приета с Решение                  

№ 95/27.02.2020 г., Прот. № 6 на Общински съвет – Свищов - Р № 636/25.11.2021 г.; 

 

 ОПРАВОМОЩИ: 

- Кмета на община Свищов да взема всички решения, свързани с банковото 

обслужване на община Свищов - Р 521/07.07.2021 г.; 

- Представител на Община Свищов за участие в заседание на Общото събрание на 

Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и 

канализация Йовковци“ ООД,  гр. Велико Търново – Р 560/26.08.2021 г.;                             

Р № 648/25.12.2021 г.; 

 

 ИЗРАЗИ: 

- Отрицателно становище по коригирания бизнес план за развитието на дейността 

на „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново като ВиК 

оператор за регулаторния период 01.01.2022 г. – 31.12.2026 г. - Р 629/25.11.2021 г.; 

 

 ОТПУСНА: 

- Еднократни парични помощи по решение на Общински съвет – Свищов  в 

размер на 11 250 лв. – Р № 549/29.07.2021 г.; Р № 550/29.07.2021 г.; Р № 

551/29.07.2021 г.; Р № 580/26.08.2021 г.; Р № 581/26.08.2021 г.; Р № 582/26.08.2021 г.; 



Р № 583/26.08.2021 г.; Р № 584/26.08.2021 г.; Р № 603/30.09.2021 г.; Р № 

604/30.09.2021 г.; Р № 605/30.09.2021 г.; Р № 606/30.09.2021 г.; Р № 626/28.10.2021 г.; 

Р № 627/28.10.2021 г.; Р № 639/25.11.2021 г.; Р № 640/25.11.2021 г.; Р № 

641/25.11.2021 г.; Р № 642/25.11.2021 г.; Р № 643/25.11.2021 г.;  Р № 644/25.11.2021 г.; 

Р № 660/23.12.2021 г.; 

 

 УПРАЖНИ ПРАВАТА СИ НА ПРИНЦИПАЛ: 

- Прие Годишен финансов отчет за 2020 г., Годишен доклад за дейността през 

2020 г., Доклад на независимия одитор на „Многопрофилна болница за активно 

лечение д-р Димитър Павлович” ЕООД, ЕИК 104509202 за 2020 г., разпределяне на 

печалбата, освобождаване на управителя от отговорност и избор на регистриран 

одитор за 2021 г. -  Р № 522/29.07.2021 г.; 

- Прие Годишен финансов отчет за 2020 г. на „Дунавско дело“ ЕООД, ЕИК 

104600901, разпределяне на печалбата и освобождаване на управителя от отговорност 

-   Р № 523/29.07.2021 г.; 

- Прие Годишен финансов отчет за 2020 г.  на „Медико-техническа лаборатория - 

Свищов” ЕООД, ЕИК 104514085, разпределяне на печалбата и освобождаване на 

управителя от отговорност - Р № 524/29.07.2021 г.; 

- Прие Годишен финансов отчет за 2020 г., Годишен доклад за дейността през 

2020 г. на „Център за управление на отпадъци“ ЕООД, ЕИК 204704655, разпределение 

на печалбата и освобождаване на управителя от - Р № 525/29.07.2021 г.; 

- Прие Годишен финансов отчет за 2020 г., Годишен доклад за дейността през 

2020 г. и Доклад на независимия одитор на „Дунавски индустриален технологичен 

парк – Свищов“ ЕАД, ЕИК 205443197 за 2020 г., разпределяне на печалбата, 

освобождаване на Съвета на директорите от отговорност и избор на регистриран 

одитор за 2021 г. -  Р № 526/29.07.2021 г.;  

- Увеличи капитала на общинско търговско дружество „Дунавски индустриален 

технологичен парк – Свищов“ ЕАД, с ЕИК  205443197 - Р № 528/29.07.2021 г.;  

- Увеличи капитала на търговско дружество „ЦЕНТЪР ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА 

ОТПАДЪЦИ“ ЕООД, с ЕИК 204704655 - Р № 664/23.12.2021 г.; 

 

 ПРИЕ РЕШЕНИЕ: 

- За Предложение за актуализиране на Списъка на средищните и защитените 

училища за учебната 2021/2022 година и добавяне на детска градина „Радост“,               

с. Царевец, изнесена група село Алеково в списъка на средищните детски градини  -                 

Р № 585/07.09.2021 г.;  

- За подготовка на придружаващи документи във връзка с Искане за авансово 

плащане по Договор за безвъзмездна финансова помощ № Д-33-48/21.10.2021 г. 

(програма „Опазване на околната среда и климатични промени“, финансирана от 

Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021, 

проект „Променяме се с климата“) с бенефициент Средно училище „Цветан 

Радославов“ – гр. Свищов - Р  № 645/25.11.2021 г.; 

- За приемане и предаване на подменените и новоизградените публични 

активи/обекти от „Водоснабдяване и Канализация – Йовковци“ ООД – Велико 

Търново през 2021 г. на територията на община Свищов, като част от одобрената 

подробна инвестиционна програма и във връзка с изпълнението на ангажимент за 

минимално ниво на инвестициите - Р  № 649/23.12.2021 г.; 



- За предоставяне на допълнителни средства на Общински футболен клуб 

„Академик – Свищов“ - Р  № 661/23.12.2021 г. 

3. Дейност на комисиите към Общински съвет – Свищов 

Основна част от своята работа по внесените предложения и проектите за решения 

общинските съветници извършват в постоянните комисии. Основните дискусии по 

същество между общинските съветници и експертите от администрацията се случват 

на заседанията в различните комисии. Там подробно се разгледаха всички материали и 

се изясниха много проблеми. 

-  За периода 01.07.2021 г. - 31.12.2021 г.  са проведени общо 52 заседания на 

постоянните комисии при Общински съвет – Свищов. От тях 35 бяха проведени от 

разстояние чрез приложението за видеоконферентни разговори, което предлага 

разширени възможности за чат, гласова и видео комуникация – Zoom, а 17 – 

присъствено при спазване на противоепидемичните мерки. 

 

1.  “Икономическо развитие, финанси и бюджет”  

8 заседания 

 
21.07.21 г. - присъствено 29.09.21 г. /извънредно/ - 

онлайн 

28.07.21 г. съвм. с ТСУ и ОА 

/извънредно/ - присъствено 

21.10.21 г. - онлайн 

18.08.21 г. - онлайн 17.11.21 г. - онлайн 

21.09.21 г. - онлайн 16.12.21 г. съвм. с ТСУ и ОА 

- присъствено 

2.  “ТСУ и общински активи”  

7 заседания 

 
21.07.21 г. - присъствено 21.10.21 г. - онлайн 

28.07.21 г. съвм. с ИРФБ 

/извънредно/ - присъствено 

17.11.21 г. - онлайн 

18.08.21 г. - онлайн 16.12.21 г. съвм. с ИРФБ 

- присъствено 

23.09.21 г. - онлайн  

3.  “Здравеопазване, социална политика, младежта, 

спорт и туризъм” 

 

7 заседания 

 21.07.21 г. - присъствено 19.10.21 г. - онлайн 

28.07.21 г. /извънредно/ - 

присъствено 

17.11.21 г. - онлайн 

18.08.21 г. - онлайн 15.12.21 г. - онлайн 

21.09.21 г. - онлайн  

4.  “Образование, култура и вероизповедания”  

6 заседания 20.07.21 г. - присъствено 18.10.21 г. - онлайн 

17.08.21 г. - онлайн 16.11.21 г. - присъствено 

20.09.21 г. - онлайн 15.12.21 г. - онлайн 



5.  „Нормативна уредба, граждански права, обществен 

ред и сигурност” 

 

6 заседания 

 

 

 

20.07.21 г. - присъствено 18.10.21 г. - онлайн 

17.08.21 г. - онлайн 16.11.21 г. - присъствено 

20.09.21 г. - онлайн 14.12.21 г. - онлайн 

6.  „Земеделие, гори, околна среда и води”  

6 заседания 

 
20.07.21 г. - присъствено 19.10.21 г. - онлайн 

17.08.21 г. - онлайн 17.11.21 г. - онлайн 

21.09.21 г. - онлайн 14.12.21 г. - онлайн 

7.  “Приватизация и следприватизационен контрол”  

6 заседания 

 
20.07.21 г. - присъствено 18.10.21 г. - онлайн 

17.08.21 г. - онлайн 16.11.21 г. - присъствено 

20.09.21 г. - онлайн 14.12.21 г. - онлайн 

8.  “ЗПКОНПИ”  

6 заседания 

 
20.07.21 г. - присъствено 18.10.21 г. - онлайн 

17.08.21 г. - онлайн 16.11.21 г. - присъствено 

20.09.21 г. - онлайн 14.12.21 г. - онлайн 

 

- За периода 01.07.2021 г. - 31.12.2021 г. - Председателският съвет към Общински 

съвет – Свищов не е заседавал. 

- Комисия по чл. 3 от Правилника за организацията и реда на работа на 

Общинската програма за асистирана репродукция и лечение на репродуктивни 

заболявания в Община Свищов:  

За отчетния период комисията е провела 3 заседания и е взела 3 решения за 

отпускане на финансови средства за извършване на Ин витро процедури.  

 

 

Уважаеми общински съветници, 

Уважаеми господин Кмет, 

Дами и господа, 

 

В условията на сериозно разпространение на COVID – 19 Общинският съвет 

продължи да работи и да откликва своевременно на злободневните нужди на 

общината.     

Искренно се надявам подобряването на инфраструктурата, културата,  

образованието, политиките към децата и младите хора, спорта, социалните услуги и 

грижите за възрастните хора, както и реализирането на потенциала на населените 

места да бъдат приоритет и  през следващите години. 



Да работиш за доброто на Община Свищов е призвание и чест, но и огромна 

отговорност. Искам изрично да подчертая, че съвместната работа на общинските 

съветници и на кметския екип е изключително важна за цялостното развитие на 

общината ни и за това, което ще се случва в бъдеще.  

Нашата цел е с общи усилия, с много постоянство и труд да запазим и надградим 

община Свищов като едно привлекателно място за бъдещите поколения.  

 

 

Бъдете здрави! 

 

 

С уважение: 

Д-Р КРИСТИЯН КИРИЛОВ 

Председател на Общински съвет – Свищов 

 

 

 

 

 


