
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СВИЩОВ 
 

ПРЕПИС! 

До…………………….............. 

 

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
 

№ 898 
 

от заседание на Общинския съвет, 

проведено на 25.11.2022 г., Прот. № 57 

 

 

ОТНОСНО: Одобряване на Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен 

план (ПП) и план-схема за газификация на Газопроводно 

отклонение – директен присъединителен газопровод от АГРС 

„Свищов“ до площадката на „Дунавски индустриален 

технологичен парк – Свищов“ ЕАД, гр. Свищов 

 

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

местната администрация (ЗМСМА), чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на 

територията (ЗУТ), по Заявление с Вх. № 26-00-665/26.09.2022 г. до Кмета на община 

Свищов от „Дунавски индустриален технологичен парк – Свищов“ ЕАД, със 

седалище и адрес на управление: гр. Свищов, ул. „Димитър Г. Анев“ № 2 “Б“, 

представлявано от А. С. Асенов, във връзка с Решение № 802/30.06.2022 г., Прот.              

№ 50 на Общински съвет – Свищов, с мотивирано предписание за изработване на 

ПУП – ПП и Решение  № 6 от Протокол № 9/15.11.2022 г. на Общински експертен 

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

Вх. № 1660/15.11.2022 г. от д-р Генчо Генчев – Кмет на община Свищов, Общински 

съвет – Свищов, 

 

Р Е Ш И: 

 

1. Одобрява Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) и план-

схема за газификация на Газопроводно отклонение – директен присъединителен 

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

технологичен парк – Свищов“ ЕАД, гр. Свищов, с трасе през поземлени имоти с 

идентификатори: 65766.163.32 – за селскостопански, горски, ведомствен път, 

собственост на Община Свищов, 65766.162.3 – депо за битови отпадъци (сметище), 

собственост на Община Свищов, 65766.163.17 – лозе, собственост на “Сортови 

семена-Инвест“ АД, 65766.164.31 – за селскостопански, горски, ведомствен път, 

собственост на Община Свищов, 65766.164.29 – за селскостопански, горски, 

ведомствен път, собственост на Община Свищов, 65766.164.30 – за селскостопански, 

горски, ведомствен път, собственост на Община Свищов, 65766.167.27 – за 

селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Свищов, 



65766.28.121 – за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община 

Свищов, 65766.31.31 – за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на 

Община Свищов, 65766.32.139 – друг вид земеделска земя, съсобственост, 

65766.706.18 – за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община 

Свищов, 65766.706.20 – за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на 

Община Свищов, 65766.33.7 – пасище, собственост на Община Свищов, 65766.33.6 – 

за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Свищов, 

65766.33.8 – за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община 

Свищов, 65766.33.9 – пасище, собственост на Община Свищов, 65766.33.10 – за 

селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Свищов, 

65766.33.11 – пасище, собственост на Община Свищов, 65766.33.12 – за 

селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Свищов, 

65766.33.13 – пасище, собственост на Община Свищов, 65766.650.14 – за 

селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Свищов, 

65766.650.16 – друг вид дървопроизводителна гора, собственост на Община Свищов, 

65766.308.5 – нива, собственост на Община Свищов, 65766.308.3 – за 

селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Свищов, 

65766.650.15 – за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община 

Свищов, 65766.702.9716 – за друг поземлен имот за движение и транспорт, 

собственост на Община Свищов, 65766.702.9712 – за път от републиканската пътна 

мрежа, държавна публична собственост, 65766.704.70 – за път от републиканската 

пътна мрежа, държавна публична собственост, 65766.704.30 – за път от 

републиканската пътна мрежа, държавна публична собственост, 65766.704.29 – за 

друг поземлен имот за движение и транспорт, собственост на Община Свищов, по 

КККР на землището на гр. Свищов. 

2. Дава съгласие прокарването на трасето да се извърши при условията на чл. 

193, ал. 3 и ал. 4 и чл. 210 от Закона за устройство на територията (ЗУТ). 

3. Упълномощава Кмета на Общината да извърши всички действия по 

изпълнение на т. 1 и т. 2, съобразно с изискванията на ЗУТ. 

Решението да се обнародва в 7-дневен срок в „Държавен вестник”. 

Решението може да бъде обжалвано по реда на чл. 215 от ЗУТ пред 

Административен съд – гр. Велико Търново, в 30-дневен срок от обнародването му в 

„Държавен вестник” чрез Община Свищов. 

МОТИВИ: 1. Със Заявление с Вх. № 26-00-419/13.06.2022 г. за разрешение за 

изработване на Подробен устройствен план (ПУП) до Кмета на община Свищов от 

„Дунавски индустриален технологичен парк – Свищов“ ЕАД, със седалище и адрес 

на управление: гр. Свищов, ул. „Димитър Г. Анев“ № 2 “Б“, представлявано от А. С. 

Асенов, директор, в качеството му на заинтересовано лице по чл. 131, ал. 1 от ЗУТ, по 

силата на Решение № 950/25.10.2018 г., Прот. № 61 на Общински съвет – Свищов за 

учредяване на търговското дружество и включване в капитала му на имоти, общинска 

собственост, е поискало разрешение за изработването на 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, съгласно скица - предложение 

за изработване на ПУП-ПП. 

2. С Решение № 802/30.06.2022 г., Прот. № 50 на Общински съвет – Свищов е 

разрешено изработването на Подробен устройствен план (ПУП) - Парцеларен план 



(ПП) и план-схема за газификация на Газопроводно отклонение – директен 

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

индустриален технологичен парк – Свищов“ ЕАД, гр. Свищов. Със същото решение е 

одобрено и техническото задание. 

3. Проектът за ПУП – ПП е внесен в Община Свищов за процедиране и 

одобрение със Заявление с Вх. № 26-00-665/26.09.2022 г. до Кмета на община Свищов 

от „Дунавски индустриален технологичен парк – Свищов“ ЕАД, със седалище и адрес 

на управление: гр. Свищов, ул. „Димитър Г. Анев“ № 2"Б", представлявано от А. С. 

Асенов, в качеството му на заинтересовано лице по чл. 131, ал. 1 от ЗУТ,  съгласно 

Решение № 528/29.07.2021 г., Прот. № 32  на Общински съвет – Свищов, с което е 

възложено на изпълнителния директор на дружеството да извърши всички действия 

за организиране и провеждане на необходимите процедури за изработването на 

Подробен устройствен план (ПУП), съобразно с изискванията на Закона за 

устройство на територията (ЗУТ) и Закона за общинската собственост (ЗОС). 

4. ПУП – ПП е съобщен в Неофициален отдел на ДВ бр. 81 от 11.10.2022 г. По 

направеното съобщение не са постъпили възражения.  

5. За ПУП – ПП са представени съгласувателни писма: 

- Изх. № БТГ 24-00-2295(1)/14.10.2022 г. на „Булгартрансгаз“ ЕАД;  

- Изх. № K-EDN-3780/28.07.2022 г. на „ЕРП Север“ АД;  

- Съгласувателно становище на „Зоната – Инвест“ ЕООД, гр. Свищов от 

25.10.2022 г.;  

- Изх. № 2621/08.08.22 г. на „А1 България“ ЕАД, гр. София;   

- Изх. № 420/29.07.2022 г. на „Напоителни системи“ ЕАД, клон Среден Дунав;  

- Съгласувателно становище на „Нетуоркс България“ ЕООД, гр. Русе от   

17.10.2022 г.; 

- Съгласуване от „Видеосат Нове“ ООД, гр. Свищов с печат върху чертежите; 

- Рег. № 95-Д-146/15.08.2022 г. на „БТК“ ЕАД; 

- Протокол от 13.10.2022 г. на Областно пътно управление - В. Търново; 

- Решение № ВТ-17-ЕО/2022 г. на РИОСВ – В. Търново за преценяване на 

необходимостта от извършване на екологична оценка. 

6. Проектът за изменение на ПУП – ПП е разгледан от Общински ЕСУТ при 

Община Свищов на 15.11.2022 г. и с Решение № 6 от Протокол № 9/15.11.2022 г. 

същият е приет без забележки.  

 

В заседанието участват 26 общински съветници. 

Гласували “За” – 20, “Против” – няма и “Въздържали се” – 5. Не участва – 1. 

        

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: …/п/ … 

                                          /д-р Кристиян Кирилов/ 

 

Вярно при ОбС: ………………… 

                             /Л. Миронова/ 


