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О Т Ч Е Т 

ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СВИЩОВ 

И НА НЕГОВИТЕ КОМИСИИ 

ЗА ПЕРИОДА 01.01.2022 г. - 30.06.2022 г.  
 

 

1. Основание 

Настоящият отчет за периода от 01.01.2022 г. до 30.06.2022 г. е изготвен в 

изпълнение на разпоредбите на чл. 27, ал. 6 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, съгласно които председателят на ОбС изготвя и внася за 

разглеждане два пъти годишно отчет за дейността на съвета и неговите комисии.  

Общински съвет – Свищов както през предходните, така и през посочения 

отчетен период, се ръководеше в дейността си от принципите за 

законност, публичност, самостоятелност по отношение на държавните органи при 

вземане на решенията, гарантиране и закрила интересите на жителите на община 

Свищов, 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 

Като важна и специфична особеност за отчетния период следва да бъде 

акцентирано, че на 1 април 2022 година отпадна извънредната епидемична обстановка в 

резултат на COVID-19 и Общинският съвет и неговите комисии възобновиха 

присъственото провеждане на заседанията, които до този момент се провеждаха чрез 

приложението за видеоконферентни разговори, което предлага разширени възможности 

за чат, гласова и видео комуникация - Zoom. На 31 март редовното заседание на 

Общински съвет – Свищов се проведе в Първо българско народно читалище „Еленка и 

Кирил Д. Аврамови – 1856“, а следващите заседания до края на отчетния период по 

традиция се проведоха в Зала 1 на Общината при стриктно спазване на изискванията за 

осигурена физическа дистанция между присъстващите, дезинфекция и ползване на 

лични предпазни средства от всички участници, както и оптимизиране, и 

систематизиране на работата без допускане на нарушения спрямо ЗМСМА и 

Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Свищов, неговите 

комисии и взаимодействието му с общинската администрация. 

Всичко това позволи навременно да бъдат взети важни за местната общност 

решения в рамките на предоставената компетентност на Общинския съвет като орган на 

местното самоуправление, както и извършване на контрол по тяхното изпълнение.  

За периода януари – юни 2022 г. не са предлагани и не са извършвани изменения 

и/или допълнения в Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – 
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Свищов, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация. Не са 

приемани и решения, касаещи вътрешноорганизационната работа на колективния орган. 

Присъствието в заседанията на общинските съветници е редовно. Отсъствията от 

заседанията са по уважителни причини /служебна ангажираност, заболяване, отсъствие 

от страната и други/. За периода от 01.01.2022 г. – 30.06.2022 г. бяха направени промени 

в състава на Общинския съвет и в състава на неговите постоянни комисии. С Решение 

№ 708/31.03.2022 г., Прот № 46 като член на Постоянната комисия по “Приватизация и 

следприватизационен контрол“ бе освободен Калин Костов, а на негово място бе избран 

Ивелин Петров.  

През месец юни след подадено заявление от Андрей Горчев за напускане състава 

на Общинския съвет, съгласно решение на Общинската избирателна комисия № 202-

МИ/16.06.2022 г. са прекратени пълномощията му.  Със същото решение Николай 

Вачев е обявен за избран  за общински съветник като следващ от листата на  ПП 

„ГЕРБ“, който положи клетва на 30.06.2022 г. С Решение № 784/30.06.2022 г., Прот № 

50 Николай Вачев е избран за член на Постоянната комисия по „ТСУ и общински 

активи“ и на Постоянната комисия по „Земеделие, околна среда и води“. 

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). 

Общински съвет – Свищов проведе 8 открити заседания, от тях 6 редовни и             

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

решения. 

Преписи от протоколите (8 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.  
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За отчетния период няма оспорени решения от Кмета на общината и от Областния 

управител пред административния съд. Има едно образувано административно дело с 

№ 750/2021 г. по описа на Административен съд – Велико Търново, образувано по 

Протест от прокурор при Великотърновската окръжна прокуратура срещу текстове от 

Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Свищов, неговите 

комисии и взаимодействието му с Общинска администрация, с което се оспорва 

създаването и дейността на Председателския съвет към общински съвет. По делото бе 

насрочено открито съдебно заседание на 18.03.2022 г. С Решение № 93/06.04.2022 г. 

съдът отмени нормите на чл. 14, чл. 92, ал. 2 и чл. 104, ал. 1 от Правилника. Към 

момента тече процедура по оспорване на съдебното решение.  

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

са обявени на сайта 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: 

-  Кметът на Общината да продължи да извършва бюджетните разплащания на 

Община Свищов през 2022 година до приемане на бюджета на Община Свищов за 2022 

година - Р № 665/27.01.2022 г.; 

- 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 - Р № 668/27.01.2022 г.; 

- 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 - Р № 669/27.01.2022 г.; 

- 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 - Р № 

670/27.01.2022 г.; 

- За предоставяне безвъзмездно за управление на части от недвижими имоти, 

публична общинска собственост, находящи се в гр. Свищов на Общинска служба 

„Социални дейности” - Р № 671/27.01.2022 г.; 

- За учредяване на безвъзмездно право на ползване върху имот – частна общинска 

собственост в полза на „МБАЛ Д-р Димитър Павлович“ ЕООД (ЕИК: 104509202) -  Р № 

672/27.01.2022 г.; 

- Община Свищов да кандидатства с проект “Модернизация на кухненско 

оборудване на Домашен социален патронаж – гр. Свищов“ за финансиране от Фонд 
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„Социална закрила“ на Министерството на труда и социалната политика - Р № 

675/24.02.2022 г.; 

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

регулация (ПР) на урегулиран поземлен имот (УПИ) II – 461, кв. 13 по действащия план 

на  с. Ореш - Р № 676/24.02.2022 г.; 

- За отдаване под наем без търг или конкурс част от имот, публична общинска 

собственост, в землището на с. Царевец на „ЦЕТИН България“ ЕАД - Р № 

677/24.02.2022 г.; 

- За отдаване под наем без търг или конкурс част от имот, публична общинска 

собственост, в землището на с. Вардим на „ЦЕТИН България“ ЕАД - Р № 

678/24.02.2022 г.; 

-  За удължаване срок на договор, сключен между Община Свищов и „МТ РИЪЛ 

ПРОПЪРТИС“ АД, гр. София за наем на общински терен, за поставяне на временно 

съоръжение, в УПИ VIІ-3499, кв. 168 по РП на гр. Свищов - Р № 679/24.02.2022 г.; 

- За удължаване срок на договор, сключен между Община Свищов и „МТ РИЪЛ 

ПРОПЪРТИС“ АД, гр. София, за наем на общински терен, за поставяне на временно 

съоръжение, в УПИ XVІ-4107, кв. 16 по РП на гр. Свищов - Р № 680/24.02.2022 г.; 

- За кандидатстване с проектно предложение „Нови подходи към зелено 

бъдеще“/„New pathways to greener future“ по програма: LIFE CLEAN ENERGY 

TRANSITION - EUROPEAN CITY FACILITY LIFE-2021-CET-EUCF – Преход към 

зелена и чиста енергия – Европейски механизъм LIFE-2021-CET-EUCF - Р № 

684/24.02.2022 г.; 

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

План за регулация и застрояване (ПРЗ) на урегулирани поземлени имоти (УПИ) III – за 

„училище“ и (УПИ) IV, кв. 32 по действащия план на с. Овча могила - Р № 

694/31.03.2022 г.; 

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

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

“Булгарплод Република“, Западна индустриална зона (ЗИЗ) на гр. Свищов - Р № 

695/31.03.2022 г.; 

- За изграждане на обособени и урегулирани паркоместа на ул. „Патриарх 

Евтимий“ и ул. „Иваница Данчев“ в гр. Свищов, върху терен (улично и тротоарно 

пространство – части от ПИ 65766.702.9640, ПИ 65766.702.9638 и  ПИ 65766.702.202) – 

публична общинска собственост, непосредствено до построена сграда на ул. „Патриарх 

Евтимий“ 67А (УПИ VIII-4514 (ПИ 65766.702.9790)), кв. 205 по плана на гр. Свищов -  

Р № 696/31.03.2022 г.; 

- За отдаване под наем без търг или конкурс, помещение, находящо се в общинска 

сграда на ул. “Т. Миланович” № 2 на сдружение “Клуб Естрада за поп и рок 

изпълнители - гр. Свищов” - Р № 698/31.03.2022 г.; 

- За удължаване срока на договор, сключен  между Кметство Вардим и „АИППМП 

д-р Нина Стоянова” ЕООД за наем на имот частна общинска собственост – помещения 

за лекарска практика - Р № 699/31.03.2022 г.; 
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- Да се обяви част от имот, публична общинска собственост, в частна общинска 

собственост и управление на частна общинска собственост, с адрес на имота: гр. 

Свищов, ул. “Д. Г. Анев” № 4 - Р № 700/31.03.2022 г.; 

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

Р № 701/31.03.2022 г.; Р № 717/28.04.2022 г.; Р № 718/28.04.2022 г.; Р № 719/28.04.2022 

г.; Р № 720/28.04.2022 г.; Р № 721/28.04.2022 г.; Р № 722/28.04.2022 г.; Р № 

723/28.04.2022 г.; Р № 724/28.04.2022 г.; Р № 725/28.04.2022 г.; Р № 726/28.04.2022 г.; Р 

№ 796/30.06.2022 г.; Р № 797/30.06.2022 г.; Р № 798/30.06.2022 г.; 

- Община Свищов да кандидатства с проект “Обновяване на специализираното 

обзавеждане и оборудване в Дом за стари хора “Мария Луиза” – гр. Свищов“ за 

финансиране от Фонд „Социална закрила“ на Министерството на труда и социалната 

политика - Р № 706/31.03.2022 г.;  

- За участие на Община Свищов в Шеста процедура за присъждане на Европейски 

етикет за иновации и добро управление на местно ниво на български общини - Р № 

709/28.04.2022 г.;  

- На Кмета на Общината при разлика в разчетните показатели по бюджета на 

Община Свищов за 2022 година и контролни таблици на Министерство на финансите, 

служебно да извърши необходимите действия за отразяване промените по бюджета на 

Общината с цел изравняването на разчетните показатели и съпоставимост при засичане 

на данни по бюджета и отчетите през 2022 година - Р № 715/28.04.2022 г.;  

- За актуализиране на „Годишна програма за управление и разпореждане с имоти, 

общинска собственост в Община Свищов през 2022 година” - Р № 716/28.04.2022 г.;            

Р № 777/26.05.2022 г.; Р № 794/30.06.2022 г.; 

- За  продажба на идеални части, общинска собственост, представляващи 600/1800 

ид. ч. от дворното място, в урегулиран поземлен имот (УПИ) ІV-91, с адрес: с. Царевец, 

ул. „Шеста“ № 9 - Р № 727/28.04.2022 г.;  

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

общинска собственост, представляващ незастроен урегулиран поземлен имот УПИ VIII, 

кв. 39 по подробен устройствен план на с. Царевец - Р № 728/28.04.2022 г.;  

- За продажба, без търг или конкурс, правото на собственост върху застроен 

урегулиран поземлен имот УПИ VIII-34, отреден за жилищно строителство, кв. 15, 

представляващ поземлен имот с идентификатор 67787.707.34 с адрес: с. Совата, ул. 

„Четвърта“ № 4 - Р № 729/28.04.2022 г.;  

- За продажба, без търг или конкурс, правото на собственост върху застроен 

урегулиран поземлен имот УПИ VI-17, отреден за жилищно строителство, кв. 12, 

представляващ поземлен имот с идентификатор 67787.707.17, с адрес: с. Совата, ул. 

„Трета“ № 6 - Р № 730/28.04.2022 г.; 

- За промяна на списъка на общинските жилища, приет с Решение № 73/28.01.2016 

г., Прот. № 9 на Общински съвет – Свищов - Р № 731/28.04.2022 г.;  Р № 771/26.05.2022 

г.; Р № 772/26.05.2022 г.;  

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

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

Р № 732/28.04.2022 г.;  Р № 773/26.05.2022 г.; Р № 774/26.05.2022 г.;  
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- За удължаване срок на договор, сключен между ОБЩИНА СВИЩОВ и „САС – 

СВИЩОВ“ ООД, гр. Свищов, за наем на общински терен, за поставяне на временно 

съоръжение по реда на чл. 56, ал. 2 от ЗУТ, в УПИ I, кв. 105 по РП на гр. Свищов - Р № 

733/28.04.2022 г.; 

- Кметът на Община Свищов да разреши изменение на Подробен устройствен план 

(ПУП) - План за регулация и застрояване (ПРЗ) и одобри техническо задание за   кв. 93а 

по плана на с. Ореш, публична общинска собственост - Р № 737/28.04.2022 г.; 

- Да се проведат процедури за отдаване под наем или аренда на земеделски земи от 

общинския поземлен фонд в землищата на Община Свищов, считано от стопанската 

2022/2023 г. - Р № 740/28.04.2022 г.; 

- За удължаване срока на Договор № 94-Д-805/11.08.2016 г. за наем на земеделски 

земи от Общински поземлен фонд, сключен между Община Свищов и „Съгласие-2004“ 

ЕООД - Р № 741/28.04.2022 г.; 

- За удължаване срока на договори за наем на земеделски земи от Общински 

поземлен фонд, сключени между Община Свищов и „Сортови семена – Вардим“ АД -   

Р № 742/28.04.2022 г.; 

- За удължаване срока на договори за наем на земеделски земи от Общински 

поземлен фонд, сключени между Община Свищов и „Агро – Бел 2001“ ЕООД - Р № 

743/28.04.2022 г.; 

- За удължаване срока на Договор № 94-Д-746/12.07.2016 г., за наем на земеделски 

земи от Общински поземлен фонд, сключен между Община Свищов и Христо Йорданов 

- Р № 744/28.04.2022 г.; 

- За удължаване срока на Договор № 94-Д-725/07.07.2016 г., за наем на земеделски 

земи от Общински поземлен фонд, сключен между Община Свищов и Здравко Ганев -  

Р № 745/28.04.2022 г.; 

- За удължаване срока на Договор № 94-Д-728/07.07.2016 г., за наем на земеделски 

земи от Общински поземлен фонд, сключен между Община Свищов и Емил Иванов -    

Р № 746/28.04.2022 г.; 

- За удължаване срока на Договор № 94-Д-754/18.07.2016 г., за наем на земеделски 

земи от Общински поземлен фонд, сключен между Община Свищов и ППОК „Изгрев-

93-Ганчо Ламбев“ - Р № 747/28.04.2022 г.; 

- За удължаване срока на Договор № 94-Д-826/18.08.2016 г., за наем на земеделски 

земи от Общински поземлен фонд, сключен между Община Свищов и „Лато“ ООД -     

Р № 748/28.04.2022 г.; 

- За удължаване срока на Договор № 94-Д-727/07.07.2016 г., за наем на земеделски 

земи от Общински поземлен фонд, сключен между Община Свищов и Росен Рачев -      

Р № 749/28.04.2022 г.; 

- За разкриване на социална услуга за резидентна грижа – Център за настаняване от 

семеен тип за стари хора (ЦНСТСХ) „Св. Иван Рилски” град Свищов - Р № 

767/26.05.2022 г.; 

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

регулация (ПР) на урегулиран поземлен имот (УПИ) I, кв. 111 по действащия план на   

с. Ореш, общ. Свищов - Р № 770/26.05.2022 г.; 
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- За кандидатстване с проект: „Реконструкция на довеждащ водопровод за село 

Овча могила – от шахта изпразнител 1 до водомерна шахта при НР „Овча могила” и от 

о.к. 229 до о.к. 72, с. Овча могила, община Свищов” за финансиране от Предприятие за 

управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) - Р № 

776/26.05.2022 г.; 

- За удължаване срок на Договор за наем на нежилищни общински помещения, 

сключен между Община Свищов и Рефет Юсеинов - Р № 783/26.05.2022 г.; 

- 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 - Р № 792/30.06.2022 

г.; 

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

от имот, публична общинска собственост - Р № 793/30.06.2022 г.; 

- 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 - Р № 799/30.06.2022 г.; 

- За удължаване срока на Договор № 21/2016 г., сключен между Община Свищов и 

„ТЕА 96“ ЕООД, гр. Кнежа - Р № 800/30.06.2022 г.; 

- За издаване на разрешително за ползване на воден обект – публична общинска 

собственост - Р № 801/30.06.2022 г.; 

- 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 - Р № 803/30.06.2022 г.; 

 

 НЕ ДАДЕ СЪГЛАСИЕ: 

- За продажба, правото на собственост върху застроен урегулиран поземлен имот 

УПИ IX-3241, кв. 109,  отреден за жилищно строителство, без търг или конкурс - Р № 

795/30.06.2022 г.; 

 

 ПРИЕ: 

- Правилата за ползване на пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен 

фонд (ОПФ) в землищата на Община Свищов за стопанската 2022-2023 г. - Р № 

682/24.02.2022 г.; 

- Годишен план за паша в землищата на Община Свищов за стопанската 2022-2023 

година - Р № 683/24.02.2022 г.; 

- Промяна в графика за провеждане на редовните и тържествени заседания на 

Общински съвет – Свищов през 2022 година, приет с Решение № 662/23.12.2021 г., 

Прот. № 42 на Общински съвет – Свищов - Р № 685/09.03.2022 г.; 

- Годишна програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост 

в Община Свищов през 2022 година - Р № 686/31.03.2022 г.; 

- Годишен план за приватизация в Община Свищов през 2022 година - Р № 

687/31.03.2022 г.; 

- Бюджета на Община Свищов за 2022 година - Р № 688/31.03.2022 г.; 
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- Програма за опазване на околната среда на територията на община Свищов за 

периода 2021-2028 г. и приложения към нея: Програма за управление на отпадъците на 

община Свищов за периода 2021-2028 г. и Програма за опазване, устойчиво ползване и 

възстановяване на почвите в община Свищов 2021-2028 г. - Р № 738/28.04.2022 г.; 

- Доклади за осъществените читалищни дейности и отчети за изразходваните 

бюджетни средства за предходната 2021 година - Р № 753/28.04.2022 г.; 

- Бизнес програми на общинските публични предприятия за периода 2022-2024 

година - Р № 768/26.05.2022 г.; 

- 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 - Р № 785/30.06.2022 г.; 

 

 РАЗРЕШИ: 

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

на поземлен имот (ПИ) с идентификатор 78121.122.19 по КК и КР на землището на с. 

Царевец, общ. Свищов - Р № 707/31.03.2022 г.; 

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

застрояване (ПРЗ) за разпределение на територията на „Дунавски индустриален 

технологичен парк – Свищов“ ЕАД - Р № 734/28.04.2022 г.; 

- Изработването на проект за частично изменение на Общия устройствен план на 

Община Свищов (ОУП) за поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 65766.53.129 по КККР 

на гр. Свищов, едновременно с разрешение за изработване на подробен устройствен 

план – План за застрояване /ПЗ/ за ПИ с идентификатор 65766.53.129 по КККР на гр. 

Свищов - Р № 735/28.04.2022 г.; 

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

застрояване (ПРЗ) за поземлени имоти с идентификатори 65766.414.95 и 65766.414.96 

по КККР на гр. Свищов - Р № 736/28.04.2022 г.; 

- 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 - Р № 802/30.06.2022 г.; 

 

 ОДОБРИ: 

- Годишен план на Община Свищов за 2022 г. за ползване на дървесина в горските 

територии, собственост на Община Свищов - Р № 673/27.01.2022 г.; 

- декларации за намаляване размера на дължимата такса битови отпадъци за 2022 

година, съгласно чл. 21, ал. 5 и във връзка с чл. 20, ал. 5 и чл. 21, ал. 1 от  Наредбата за 

определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията 

на община Свищов - Р № 674/27.01.2022 г.; 

- Прогнози за периода  2023-2025 година - Р № 689/31.03.2022 г.; 

- Отчет за 2021 г. на Програмата за опазване на околната среда на територията на 

община Свищов за периода 2015-2020 г. (Приета с Решение № 315/01.09.2016 г. на 

Общински съвет – Свищов), Отчет за 2021 г. на Програма за намаляване на нивата на 
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замърсяване и достигане на установените норми за вредни вещества в атмосферния 

въздух на гр. Свищов и Допълнение към Програма за намаляване на нивата на 

замърсяване и достигане на установените норми за вредни вещества в атмосферния 

въздух на гр. Свищов за показателите Сероводород (H2S) и Серовъглерод (CS2). 

Период на действие – 2019 г. – 2023 г. (Решение № 96/27.02.2020 г. на Общински съвет 

– Свищов) и Отчет за 2021 г. на Програмата за управление на отпадъците за периода 

2014-2020 г. на община Свищов (Приета с Решение № 276/30.06.2016 г. на Общински 

съвет – Свищов) - Р № 704/31.03.2022 г.; 

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

администрация за периода 01.07.2021 – 31.12.2021 г. - Р № 705/31.03.2022 г.; 

- Доклад за последваща оценка на изпълнението на Общински план за развитие на 

Община Свищов за периода 2014-2020 г. - Р № 713/28.04.2022 г.; 

- Художествен проект на паметник в с. Овча могила - Р  № 782/26.05.2022 г.; 

 

 УЧРЕДИ: 

- Възмездно право на ползване за разполагане на постоянен пчелин –                                 

- Р № 751/28.04.2022 г.; Р № 752/28.04.2022 г.; 

 

 ОПРЕДЕЛИ: 

- Пасищата, мерите и ливадите от Общинския поземлен фонд (ОПФ) за общо и 

индивидуално ползване в землищата на Община Свищов - Р № 681/24.02.2022 г.; 

- Размера на основни месечни заплати на кметовете в Община Свищов - Р № 

690/31.03.2022 г.; 

- Начален размер на наемната цена или арендното плащане на декар земя от 

общинския поземлен фонд за стопанската 2022/2023 година - Р № 739/28.04.2022 г.; 

- Представител на Община Свищов в областната комисия за изработване на 

областна здравна карта - Р № 766/11.05.2022 г.; 

- Представител на Община Свищов в областната комисия за изработване на 

областна аптечна карта - Р № 769/26.05.2022 г.; 

 

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

НОРМАТИВЕН АКТ: 
- Прие 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 - Р № 666/27.01.2022 г.; 

- Прие Актуализация на цените по Приложение № 2, Приложение № 3 и 

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

Свищов - Р № 667/27.01.2022 г.; 

- Правилник за вътрешния ред в сграда със социални жилища в община Свищов -   

Р № 702/31.03.2022 г.; 

- Изменения в Наредбата за гробищните паркове и погребално-обредната дейност 

на територията на община Свищов, приета с Решение № 158/31.03.2016 г., Прот. № 16 

на Общински съвет – Свищов - Р № 703/31.03.2022 г.; 
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- Отмени Решение № 285/15.10.2020 г., Прот. № 16 на Общински съвет – Свищов - 

Р № 775/26.05.2022 г.; 

- Изменение на Наредба 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. 

на Общински съвет – Свищов - Р № 779/26.05.2022 г.; 

 

 ОПРАВОМОЩИ: 

- 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 № 692/31.03.2022 г.; Р № 

712/28.04.2022 г.;  

- Кмета на община Свищов да дава предварително съгласие и да провежда 

процедурите за учредяването на право на прокарване на отклонения от общи мрежи и 

съоръжения на техническата инфраструктура за нуждите на физически и юридически 

лица през общински поземлени имоти, вкл. и земи по чл. 19 от Закона за собствеността 

и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), на основание чл. 29, ал. 1 от Закона за 

опазване на земеделските земи (ЗОЗЗ), във връзка с чл. 30, ал. 3 от Правилника за 

прилагане на Закона за опазване на земеделските земи (ППЗОЗЗ) – Р № 697/31.03.2022 

г.; 

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

акционерите на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ АД – гр. Велико Търново – Р № 

711/28.04.2022 г.;  

 

 ИЗРАЗИ: 

- Положително становище по коригиран бизнес план за развитие на дейността на 

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

оператор за периода 2022-2026 г. - Р № 691/31.03.2022 г.; 

 

 ОТПУСНА: 

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

на 7 280 лв. – Р № 754/28.04.2022 г.;  Р № 755/28.04.2022 г.;  Р № 756/28.04.2022 г.;              

Р № 757/28.04.2022 г.;  Р № 758/28.04.2022 г.; Р № 759/28.04.2022 г.; Р № 760/28.04.2022 

г.; Р № 761/28.04.2022 г.; Р № 762/28.04.2022 г.; Р № 763/28.04.2022 г.;                               

Р № 764/28.04.2022 г.; Р № 765/28.04.2022 г.; Р № 780/26.05.2022 г.; Р № 781/26.05.2022 

г.; Р № 804/30.06.2022 г.; Р № 805/30.06.2022 г.; Р № 806/30.06.2022 г.; Р № 

807/30.06.2022 г.; Р № 808/30.06.2022 г.; 

 

 УПРАЖНИ ПРАВАТА СИ НА ПРИНЦИПАЛ: 

- Измени организационната и управленска структура на „Център за управление на 

отпадъци“ ЕООД (ЕИК 204704655) - Р № 693/31.03.2022 г.; 
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- Прие 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 - Р № 787/30.06.2022 г.; 

- Прие 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. -  Р № 

788/30.06.2022 г.; 

- Прие Годишен финансов отчет за 2021 г. на „Дунавско дело“ ЕООД, ЕИК 

104600901, разпределяне на печалбата и освобождаване на управителя от отговорност -  

Р № 789/30.06.2022 г.; 

- Прие 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 - Р № 790/30.06.2022 г.; 

- Прие 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. -

Р № 791/30.06.2022 г.; 

 

 ПРИЕ РЕШЕНИЕ: 

- За промяна в състава на Постоянната комисия по “Приватизация и 

следприватизационен контрол“, избран с Решение № 5/12.11.2019 г., Прот. № 2 на 

Общински съвет – Свищов - Р № 708/31.03.2022 г.; 

- За актуализиране на цените за таксиметров превоз на пътници за един километър 

пробег, валидни за територията на община Свищов - Р № 710/28.04.2022 г.;  

- За възлагане на услугата „Патронажна грижа + - Компонент 2“ като услуга от общ 

икономически интерес /УОИИ/ по Проект BG05M9OP001-6.002-0083 „Патронажна 

грижа + в Община Свищов“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на 

човешките ресурси 2014-2020“, съгласно Допълнително споразумение № 01 към 

Административен договор № BG05M9OP001-6.002-0083-С01/13.04.2021 г. по схема за 

директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.004 

„Патронажна грижа + - Компонент 2“ - Р № 714/28.04.2022 г.;  

- За предоставяне на земя от Общинския поземлен фонд за обезщетяване, в 

изпълнение на Съдебно Решение за признато право на собственост - Р № 750/28.04.2022 

г.;  

- За прехвърляне безвъзмездно в собственост на Община Свищов на имоти - частна 

държавна собственост с идентификатори 65766.508.48 и 65766.508.49 - Р                                  

№ 778/26.05.2022 г.; 

- За промяна в състава на постоянните комисии към Общински съвет – Свищов -              

Р  № 784/30.06.2022 г.; 

- За промени в разчета за финансиране на капиталовите разходи на Община 

Свищов през 2022 година – създаване на нов обект - Р  № 786/30.06.2022 г.; 
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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 01.01.2022 г. - 30.06.2022 г.  са проведени общо 56 заседания на 

постоянните комисии при Общински съвет – Свищов. От тях 11 бяха проведени от 

разстояние чрез приложението за видеоконферентни разговори, което предлага 

разширени възможности за чат, гласова и видео комуникация – Zoom, а 45 – 

присъствено при спазване на противоепидемичните мерки. 

 

1.  “Икономическо развитие, финанси и бюджет”  

8 заседания 

 
20.01.22 г. - онлайн 19.05.22 г. - присъствено 

16.02.22 г. - онлайн 19.05.22 г. – присъствено 

 /съвм. с ПК по ЗСПМСТ/ 

29.03.22 г. - присъствено 19.05.22 г. - присъствено 

20.04.22 г. - присъствено 23.06.22 г. - присъствено 

2.  “ТСУ и общински активи”  

7 заседания 

 
20.01.22 г. - онлайн 20.04.22 г. - присъствено 

16.02.22 г. - онлайн 18.05.22 г. - присъствено 

23.03.22 г. - присъствено 22.06.22 г. - присъствено 

29.03.22 г. - присъствено  

3.  “Здравеопазване, социална политика, младежта, 

спорт и туризъм” 

 

8 заседания 

 19.01.22 г. - онлайн 28.04.22 г. - присъствено 

15.02.22 г. - присъствено 17.05.22 г. - присъствено 

28.03.22 г. – присъствено 

 /съвм. с ПК по ОКВ/ 

19.05.22 г. – присъствено 

 /съвм. с ПК по ИРФБ/ 

19.04.22 г. - присъствено 20.06.22 г. - присъствено 

4.  “Образование, култура и вероизповедания”  

6 заседания 18.01.22 г. - онлайн 18.04.22 г. - присъствено 

14.02.22 г. - присъствено 16.05.22 г. - присъствено 
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28.03.22 г. – присъствено 

 /съвм. с ПК по ЗСПМСТ/ 

21.06.22 г. - присъствено 

5.  „Нормативна уредба, граждански права, обществен 

ред и сигурност” 

 

7 заседания 

 

 

 

19.01.22 г. - онлайн 18.04.22 г. – присъствено 

 /съвм. с ПК по ПСК и ПК по 

ЗПКОНПИ/ 

14.02.22 г. - присъствено 16.05.22 г. - присъствено 

24.03.22 г. - присъствено 21.06.22 г. - присъствено 

28.03.22 г. – присъствено 

 /съвм. с ПК по ПСК/ 

 

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

6 заседания 

 
18.01.22 г. - онлайн 18.04.22 г. - присъствено 

14.02.22 г. - присъствено 16.05.22 г. - присъствено 

28.03.22 г. – присъствено 

 /съвм. с ПК по ЗПКОНПИ/ 

21.06.22 г. - присъствено 

7.  “Приватизация и следприватизационен контрол”  

7 заседания 

 
18.01.22 г. - онлайн 18.04.22 г. – присъствено 

 /съвм. с ПК по НУГПОРС и  

ПК по ЗПКОНПИ/ 

14.02.22 г. - онлайн 16.05.22 г. - присъствено 

23.03.22 г. - присъствено 21.06.22 г. - присъствено 

28.03.22 г. – присъствено 

 /съвм. с ПК по НУГПОРС/ 

 

8.  “ЗПКОНПИ”  

7 заседания 

 
18.01.22 г. - онлайн 16.05.22 г. - присъствено 

14.02.22 г. - присъствено 26.05.22 г. - присъствено 

28.03.22 г. – присъствено 

 /съвм. с ПК по ЗГОСВ/ 

21.06.22 г. - присъствено 

18.04.22 г. – присъствено 

 /съвм. с ПК по НУГПОРС и  

ПК по ПСК/ 
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- За периода 01.01.2022 г. - 30.06.2022 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 1 заседание и е взела 2 решения за 

отпускане на финансови средства за извършване на Ин витро процедури.  

 

 

Уважаеми общински съветници, 

Уважаеми господин Кмет, 

Дами и господа, 

 

Представям настоящия отчет за информация и се надявам с диалог и 
самокритичност да коригираме нашите грешки и да вървим напред в изпълнение на 
задълженията си на общински съветници пред своите избиратели. Нека да полагаме 
усилия за благоденствието на всички жители на община Свищов. 

Изказвам благодарност на служителите от общинска администрация и на Кмета на 

община Свищов за съвместната ни работа и за коректното отношение. Благодаря на 

всички колеги общински съветници за отговорността, с която подхождат към 

задълженията си и активното отношение, което показват при решаване на проблемите 

на гражданите и Общината и допринасят за успешното ѝ развитие.  

 

 

С уважение: 

Д-Р КРИСТИЯН КИРИЛОВ 

Председател на Общински съвет – Свищов 
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