
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СВИЩОВ 

 

ПРЕПИС! 

До…………………….............. 

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

 

№ 696 

 

от заседание на Общинския съвет, 

проведено на 31.03.2022 г., Прот. № 46 

 

 

ОТНОСНО: Даване на съгласие 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 

 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, т. 13 и т. 23 и ал. 2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), във връзка с инвестиционно 

предложение с рег. индекс № 26-00-155/18.02.2022 г. при Община Свищов от 

„Нове-2007“ ЕООД и предложение с Вх. № 1270/08.03.2022 г. от д-р Генчо Генчев 

– Кмет на община Свищов, Общински съвет – Свищов, 

 

Р Е Ш И: 

 

1. Дава съгласие на ЕТ „Даниела Николова“ (ЕИК 104508812) – инвеститор, да 

изготви необходимата техническа документация 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. 

2. Дава съгласие на ЕТ „Даниела Николова“ (ЕИК 104508812) – инвеститор, да 

изгради за своя сметка и със собствени средства 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. 

МОТИВИ: В Община Свищов е постъпило инвестиционно предложение от 

„Нове-2007“ ЕООД (рег. индекс № 26-00-155/18.02.2022 г.) за обособяване на 



урегулирани паркоместа пред и встрани до построена сграда на ул. „Патриарх 

Евтимий“ 67А (УПИ VIII-4514 (ПИ 65766.702.9790)). В приложена към 

инвестиционното предложение схема е онагледена локацията на планираните 

паркоместа – 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. 

„Нове-2007“ ЕООД (ЕИК 104689241) е собственик на парцела и построената 

сграда, на партерния етаж, на която функционира хранителен магазин, собственост 

на ЕТ „Даниела Николова“ (ЕИК 104508812). 

Като мотив за реализиране на инвестиционното предложение е посочено, че 

същото ще бъде реализирано за сметка и със собствени средства на ЕТ „Даниела 

Николова“, съгласувано с компетентните органи за пътна безопасност, както и че 

търговският обект е с обществено значение и планираните паркоместа са 

необходими във връзка с безопасността на клиентите. 

 
В заседанието участват 27 общински съветници. 

Гласували “За” – 26, “Против” – няма и “Въздържали се” – няма. Не участва – 

1. 

        

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: …/п/ … 

                                         /д-р Кристиян Кирилов/ 

 

Вярно при ОбС: ………………… 

                             /Л. Миронова/ 


