
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СВИЩОВ 
 

Тел.: +359 631 681 03, Факс: +359 631 605 04 

E-mail: obsavet@svishtov.bg 

Адрес: гр. Свищов 5250, ул. „Цанко Церковски” 2 

Изх. № …………… 

Дата: ……………… 

 

Съгласно чл. 23, ал. 4, т. 1, чл. 25, т. 1 от ЗМСМА, чл. 38, ал. 1, т. 1 и чл. 42, ал. 1 от 

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

комисии и взаимодействието му с Общинската администрация, свиквам общинските 

съветници, кметове на населени места и кметски наместници в Община Свищов на 

редовно заседание, което ще се проведе на 29.09.2022 г. /Четвъртък/ от 14.00 часа, в 

Зала № 1 на Общината при следния: 

 
ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. Представяне на Отчет за дейността на Общински съвет – Свищов и на неговите 

комисии за периода 01.01.2022 – 30.06.2022 г. 

2. Приемане на Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет – Свищов от 

общинска администрация за периода 01.01.2022 – 30.06.2022 г. 

3. Провеждане на извънредно неприсъствено заседание на общото събрание на 

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

канализация Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново. 

4. Провеждане на конкурс за избор на трима членове на Съвета на директорите на 

“ДУНАВСКИ ИНДУСТРИАЛЕН ТЕХНОЛОГИЧЕН ПАРК – СВИЩОВ“ ЕАД, ЕИК 

205443197. 

5. Кандидатстване на Община Свищов с проектно предложение по процедура 

BG05SFPR003-1.001 „Топъл обяд” за директно предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ по Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027, 

съфинансирана от Европейски социален фонд плюс. 

6. Разрешаване изработването на Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен 

план (ПП) за трасе на техническата инфраструктура – подземна тръбна мрежа за 

оптичен кабел от съществуващо оптично кабелно трасе на „А1 България“ ЕАД до БС 

VTR0065 в поземлен имот (ПИ), с идентификатор 07363.125.1 по КК и КР на землището 

на с. Българско Сливово, с ЕКАТТЕ 07363, общ. Свищов, като съставна част от 

Комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) по чл. 150 от Закона за 

устройство на територията (ЗУТ). 

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

устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР) на урегулиран поземлен имот (УПИ) 

I, кв. 111 по действащия план на с. Ореш. 

8. Даване на съгласие за разрешаване изменение на Подробен устройствен план 

(ПУП) - План за регулация (ПР) на урегулирани поземлени имоти (УПИ) IV – 4285 и 

(УПИ) Х – 4293, кв. 188 по плана на гр. Свищов. 

mailto:obsavet@svishtov.bg


9. Даване на съгласие за разрешаване изменение на Подробен устройствен план 

(ПУП) - План за регулация и застрояване (ПРЗ) на част от поземлен имот с 

идентификатор (ПИ) 65766.702.9725 по КК и КР на землището на гр. Свищов и 

урегулиран поземлен имот (УПИ) LV – за „детска площадка“, кв. 182 по плана на         

гр. Свищов. 

10. Даване на съгласие за удължаване срока на Договор № 1002/2016 г., за наем на 

общинската част от съсобствен имот, сключен между Община Свищов и Мариета 

Тодорова. 

11. Даване на съгласие за удължаване срока на Договор № 3/15.10.2016 г., за наем 

на помещения за лекарска практика, сключен  между Кметство Вардим и „АИППМДП 

Д-Р КРАСЕН ЕНЧЕВ” ЕООД. 

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

отдаване под наем на част от имот, публична общинска собственост, в СУ „Цветан 

Радославов”, гр. Свищов. 

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

общинска собственост в Община Свищов през 2022 година”. 

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

недвижим имот, представляващ поземлен имот, с идентификатор 65766.53.60, с адрес: 

гр. Свищов, местност „Фара“. 

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

недвижим имот, представляващ поземлен имот, с идентификатор 65766.414.105, с 

адрес: гр. Свищов, местност „Гаргалъка“. 

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

частна общинска собственост, представляващ поземлен имот, с идентификатор 

65766.704.96, с адрес: гр. Свищов, ул. „Седемнадесета“ без търг или конкурс, на 

собственици на сграда. 

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

частна общинска собственост, представляващ поземлен имот, с идентификатор 

65766.704.112, с адрес: гр. Свищов, ул. „Седемнадесета“, без търг или конкурс, на 

собственици на сграда. 

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

общинска собственост през 2022 година”, приета с Решение № 686/31.03.2022 г., 

Протокол № 46 на Общински съвет – Свищов и разпореждане с имот – частна общинска 

собственост (продажба). 

19. Отмяна на Решение № 750/28.04.2022 г., Протокол № 47  на Общински съвет – 

Свищов и предоставяне на Общинска служба по земеделие – Свищов поземлен имот, 

частна общинска собственост за обезщетяване, в изпълнение на Съдебно Решение за 

признато право на собственост. 

20. Отпускане на еднократни парични помощи. 

21. Въпроси към Кмета на Общината и отговори.  

 

 

С уважение: 

Д-Р КРИСТИЯН КИРИЛОВ  

Председател на Общински съвет – Свищов 


