
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. 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 29.04.2021 г. /Четвъртък/ от 14.00 часа, чрез 
платформата ZOOM, при следния: 

 
ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД: 

 
1. Възлагане на услугата „Патронажна грижа +“ като услуга от общ 

икономически интерес /УОИИ/ по Проект BG05M9OP001-6.002-0083 „Патронажна 
грижа + в община Свищов“, финансиран по Административен договор № 
BG05M9OP001-6.002-0083-С01 от 13.04.2021 г. за предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ (с регистрационен номер в Община Свищов № 94-Д-443), 
финансиран  по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020“. 

2. Актуализиране на „Годишна програма за управление и разпореждане с 
имоти, общинска собственост в Община Свищов през 2021 година”. 

3. Даване на съгласие за продажба, чрез публичен търг с тайно наддаване, на 
недвижим имот, с адрес: гр. Свищов, местност „Фара“. 

4. Даване на съгласие за продажба, чрез публичен търг с тайно наддаване, на 
недвижим имот, с адрес: гр. Свищов, местност „Калището“. 

5. Даване на съгласие за продажба, чрез публичен търг с тайно наддаване, на 
недвижим имот, с адрес: гр. Свищов, местност “Стъклен“. 

6. Промяна на списъка на общинските жилища, приет с Решение № 
73/28.01.2016 г., Прот. № 9 на Общински съвет – Свищов. 

7. Продажба на общинско жилище от фонд “Жилища за продажба, замяна и 
обезщетявaне на бивши собственици, чиито имоти са отчуждeни за общински 
нужди”. 

8. Даване на съгласие за отдаване под наем без търг или конкурс помещение, 
представляващо Помпена станция “Селище“, находящо се в землището на с. 
Българско Сливово на Ловно-рибарско дружество “Сокол“ – гр. Свищов. 

9. Даване на съгласие за удължаване срока на Договор от 04.05.2015 г., 
сключен между Кметство Червена и „Сортови семена - Вардим” ЕАД, за наем на 
нежилищно общинско помещение. 

mailto:obsavet@svishtov.bg


10. Определяне на начален размер на наемната цена или арендното плащане на 
декар земя от общинския поземлен фонд за стопанската 2021/2022 г.  

11. Даване на съгласие за удължаване срока на Договор № 94-Д-661/28.07.2015 
г. и Договор № 94-Д-662/28.07.2015 г. за наем на земеделски земи от Общински 
поземлен фонд, сключени между Община Свищов и ППОК „Изгрев – 93“, с. 
Царевец. 

12. Даване на съгласие за удължаване срока на Договор № 94-Д-681/30.07.2015 
г. и Договор № 94-Д-682/30.07.2015 г. за наем на земеделски земи от Общински 
поземлен фонд, сключени между Община Свищов и „Сортови семена - Вардим“ 
АД. 

13. Даване на съгласие за удължаване срока на Договор № 94-Д-676/30.07.2015 
г., за наем на земеделски земи от Общински поземлен фонд, сключен между 
Община Свищов и Велизар Лазов. 

14. Даване на съгласие за удължаване срока на Договор № 94-Д-680/30.07.2015 
г., за наем на земеделски земи от Общински поземлен фонд, сключен между 
Община Свищов и Стойко Стойков. 

15. Предоставяне под наем или аренда на земеделска земя от общинския 
поземлен фонд в землищата на Община Свищов. 

16. Изменения и допълнения в Наредбата за определяне и администриране на 
местните такси и цени на услуги на територията на община Свищов. 

17. Приемане на доклади за осъществените читалищни дейности и отчети за 
изразходваните бюджетни средства за предходната 2020 година. 

18. Отпускане на еднократни парични помощи. 
19. Въпроси към Кмета на Общината и отговори.  

 

С уважение: 
Д-Р КРИСТИЯН КИРИЛОВ  
Председател на Общински съвет – Свищов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 



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 22.04.2021 г. от 14:30 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. № 892/19.04.2021 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 22.04.2021 г. 
 

ОТНОСНО: Възлагане на услугата „Патронажна грижа +“ като услуга от общ 
икономически интерес /УОИИ/ по Проект BG05M9OP001-6.002-
0083 „Патронажна грижа + в община Свищов“, финансиран по 
Административен договор № BG05M9OP001-6.002-0083-С01 от 
13.04.2021 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (с 
регистрационен номер в Община Свищов № 94-Д-443), финансиран  
по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-
2020“ 

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

администрация (ЗМСМА), чл. 25 и чл. 29 от Закона за социалните услуги (ЗСУ), във 
връзка с Решение на ЕК от 20 декември 2011 г., Административен договор                       
№ BG05M9OP001-6.002-0083-С01 от 13.04.2021 г. за предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките 
ресурси 2014-2020“, сключен между Община Свищов и Министерство на труда и 
социалната политика чрез Главна дирекция „Европейски фондове, международни 
програми и проекти“ (Управляващ орган по ОПРЧР 2014-2020 г.) и предложение с Вх.   



№ 892/19.04.2021 г. от д-р Генчо Генчев – Кмет на община Свищов, Общински съвет – 
Свищов,  

 
Р Е Ш И: 

 
1. Кметът на община Свищов да възложи на Домашен социален патронаж при 

Община Свищов предоставянето на услугата „Патронажна грижа +“ в община Свищов. 
2. Дирекция „Административно-правно, информационно обслужване, управление 

на проекти и европейски въпроси“  да осъществява контрол върху предоставянето на 
услугата „Патронажна грижа +“ в община Свищов. 

3. Кметът на община Свищов да изготви акт за възлагане на услугата „Патронажна 
грижа +“, като услуга от общ икономически интерес, съгласно правилата на Решение на 
ЕК от 20 декември 2011 г., относно прилагането на член 106, параграф 2 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз за държавната помощ под формата на 
компенсация за обществена услуга, предоставена на определени предприятия, 
натоварени с извършването на услуги от общ икономически интерес. 

МОТИВИ: На 13.04.2021 г. Кметът на община Свищов подписа договор за 
изпълнение  на Проект по процедура BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа +” по 
оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020“ в размер на 420 
025,00 лева, с основни дейности: 

1. Патронажна грижа; 
2. Превенция  на COVID-19 в социалните услуги – делегирани от държавата 

дейности.  
Продължителността на проекта ще бъде 13 месеца, като предоставянето на 

услугата патронажна грижа и дейностите по превенция на COVID-19 в социалните 
услуги – делегирани от държавата дейности е за период от 12 месеца, считано от 
01.05.2021 г. 

Съгласно условията за кандидатстване по процедура BG05M9OP001-6.002 
„Патронажна грижа +” по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-
2020“,  Общината следва да възложи изпълнението на услугата от общ икономически 
интерес /УОИИ/ - патронажна грижа, съгласно правилата на Решение на ЕК от 20 
декември 2011 г., относно прилагането на член 106, параграф 2 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз за държавната помощ под формата на 
компенсация за обществена услуга, предоставена на определени предприятия, 
натоварени с извършването на услуги от общ икономически интерес. 

Дейностите извън патронажната грижа, които са насочени към превенция на 
COVID-19  в социалните услуги – делегирани от държавата дейности  НЕ ПОПАДАТ в 
обхвата на държавните помощи и съответно за тях не се прилагат правилата на Решение 
на ЕК  от 20 декември 2011 година. 

Възлагането на услугата „Патронажна грижа +“, като УОИИ, се осъществява с Акт 
за възлагане, в съответствие с Решението на ЕК за УОИИ/20.12.2011 г., като 
задължението за изпълнение важи за срок от 12 месеца. 

Възлагането на УОИИ се осъществява с Решение на Общински съвет, чрез Кмета 
на общината, който трябва да изготви Акт за възлагане на услугата. 

Реализирането на проекта ще даде възможност в община Свищов да се осигури 
подкрепа чрез предоставяне на патронажни грижи за възрастни хора и лица с 



увреждания чрез услуги в домашна среда, както и подкрепа за адаптиране на 
социалните услуги, делегирани от държавата  дейности в отговор на безпрецедентните 
предизвикателства, свързани с разпространението на COVID-19. Ще се предоставят 
почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги в домове на лицата в община 
Свищов, които са най-застрашени от Корона вируса. 

 
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 21.04.2021 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. № 891/16.04.2021 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 21.04.2021 г. 
 

ОТНОСНО: Актуализиране на „Годишна програма за управление и 
разпореждане с имоти, общинска собственост в Община Свищов 
през 2021 година” 

 
 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация (ЗМСМА), чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската 
собственост (ЗОС), чл. 4а, ал. 2 и ал. 3 от Наредбата за реда за придобиване, 
управление и разпореждане със собствеността на Община Свищов (НРПУРСОС), 
във връзка с докладна записка с рег. индекс № 08-00-709/16.04.2021 г. от дирекция 
„Управление на собствеността и стопански дейности“ и предложение с Вх. № 
891/16.04.2021 г. от д-р Генчо Генчев – Кмет на община Свищов, Общински съвет – 
Свищов,  

 
Р Е Ш И: 
 



І. Дава съгласие да се актуализира „Годишна програма за управление и 
разпореждане с имоти, общинска собственост в Община Свищов през 2021 година” 
(приета с Решение № 394/25.02.2021 г., Протокол № 25 на Общински съвет – 
Свищов), чрез допълване на точка А,  в Раздел ІІІ „Описание на имотите, които 
общината има намерение да предложи за продажба, предоставяне под наем или 
учредяване на ограничени вещни права”, както следва: 

Раздел ІІІ. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА 
НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДЛОЖИ ЗА ПРОДАЖБА, ПРЕДОСТАВЯНЕ ПОД 
НАЕМ ИЛИ УЧРЕДЯВАНЕ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА: 

А. Имоти, които Община Свищов има намерение да предложи за 
продажба, с нови обекти: 

 
№ по 
ред 

 
Списък на имотите 

 
АОС 

Площ 
(кв.м.) 

Единична 
цена в лв. 

ДДС Крайна 
(прогнозна) 
цена в лв. 

48. Поземлен имот с идентификатор 
65766.53.88, с начин на трайно 
ползване: Друг вид трайно 
насаждение, трайно 
предназначение на територията: 
земеделска, категория на земята 
при неполивни условия: 4, 
предишен идентификатор: 
65766.53.1, номер по предходен 
план: 053084, с адрес: гр. Свищов, 
местност “Фара“, по кадастрална 
карта и кадастрални регистри, 
одобрени със Заповед № РД-18-
10/12.02.2009 г. на Изпълнителен 
директор на АГКК, Последно 
изменение на кадастралната карта 
и кадастрални регистри, засягащо 
поземления имот: няма данни за 
изменение. 

9011 893 2 108.00 - 2 108.00 

49. Поземлен имот с идентификатор 
65766.56.61, с начин на трайно 
ползване: Друг вид трайно 
насаждение, трайно 
предназначение на територията: 
земеделска, категория на земята 
при неполивни условия: 6, 
предишен идентификатор: 
65766.56.45, номер по предходен 
план: 056061, с адрес: гр. Свищов, 
местност “Калището“, по 
кадастрална карта и кадастрални 
регистри, одобрени със Заповед 
№ РД-18-10/12.02.2009 г. на 
Изпълнителен директор на АГКК, 
Последно изменение на 
кадастралната карта и 
кадастрални регистри, засягащо 
поземления имот: няма данни за 

9013 850 1 722.00 - 1 722.00 



изменение. 

50. Поземлен имот с идентификатор 
65766.416.101, с начин на трайно 
ползване: Друг вид нива, трайно 
предназначение на територията: 
земеделска, категория на земята 
при неполивни условия: 6, 
предишен идентификатор: няма, 
номер по предходен план: 416101, 
с адрес: гр. Свищов, местност 
“Стъклен“, по кадастрална карта 
и кадастрални регистри, одобрени 
със Заповед № РД-18-
10/12.02.2009 г. на Изпълнителен 
директор на АГКК. Последно 
изменение на кадастралната карта 
и кадастрални регистри, засягащо 
поземления имот е със Заповед № 
СКД-14-04-172/29.03.2011 г. на 
Началник на СГКК – Велико 
Търново 

9012 1032 2 478.00 - 2 478.00 

 
ІІ. Промените, съгласно Решението по т. I, да се публикуват в местния печат и 

на интернет страницата на Община Свищов, както и да се поставят на видно и 
общодостъпно място в сградата на Община Свищов. 

Мотиви: С Докладна записка с рег. индекс № 08-00-709/16.04.2021 г. от 
дирекция „Управление на собствеността и стопански дейности“ е постъпила 
информация, че със заявления (рег. индекс № 94-З-580/18.03.2021 г., рег. индекс № 
94-з-690/07.04.2021 г., рег. индекс № 94-з-124/12.03.2021 г.) e проявен 
инвестиционен интерес относно закупуване на имоти (частна общинска 
собственост), които не са включени в „Годишна програма за управление и 
разпореждане с имоти, общинска собственост в Община Свищов през 2021 
година”. 

С оглед на факта, че продажбата на имоти, общинска собственост ще осигури 
допълнителни приходи в общинския бюджет, за реализация на горепосочените 
инвестиционни намерения, е необходимо да се актуализира „Годишна програма за 
управление и разпореждане с имоти, общинска собственост в Община Свищов през 
2021 година”, чрез допълване на РАЗДЕЛ ІІІ. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, 
КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДЛОЖИ ЗА ПРОДАЖБА, 
ПРЕДОСТАВЯНЕ ПОД НАЕМ ИЛИ УЧРЕДЯВАНЕ НА ОГРАНИЧЕНИ 
ВЕЩНИ ПРАВА, точка А. Имоти, които Община Свищов има намерение да 
предложи за продажба, с нови обекти: под № 48 (ПИ с идентификатор 
65766.53.88), под № 49 (ПИ с идентификатор 65766.56.61), под № 50 (ПИ с 
идентификатор 65766.416.101).  
 
 

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 21.04.2021 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. № 888/16.04.2021 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 21.04.2021 г. 
 

ОТНОСНО: Даване на съгласие за продажба, чрез публичен търг с тайно 
наддаване, на недвижим имот, с адрес: гр. Свищов, местност 
„Фара“ 

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

местната администрация (ЗМСМА), чл. 34, ал. 4 и чл. 35, ал. 1 от Закона за 
общинската собственост (ЗОС), чл. 26 от Наредбата за реда за придобиване, 
управление и разпореждане със собствеността на община Свищов (НРПУРСОС), 
във връзка с докладна записка с рег. индекс № 08-00-705/16.04.2021 г. от дирекция 
„Управление на собствеността и стопански дейности“ и предложение с Вх. № 
888/16.04.2021 г. от д-р Генчо Генчев – Кмет на община Свищов, Общински съвет – 
Свищов,  

 
Р Е Ш И: 
 



І. Дава съгласие за продажба, чрез публичен търг с тайно наддаване, на 
недвижим имот, актуван с Акт за частна общинска собственост № 9011/09.04.2021 
г., вписан в Службата по вписванията – гр. Свищов (вх. № 811/13.04.2021 г., акт № 
38 , том 3), представляващ поземлен имот с идентификатор 65766.53.88 (шест пет 
седем шест шест точка пет три точка осем осем), с площ 893 кв.м. (осемстотин 
деветдесет и три  квадратни метра), с начин на трайно ползване: Друг вид трайно 
насаждение, трайно предназначение на територията: земеделска, категория на 
земята при неполивни условия: 4 (четвърта), предишен идентификатор: 65766.53.1, 
номер по предходен план: 053084, с адрес: гр. Свищов, местност „Фара“, по 
кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед № РД-18-
10/12.02.2009 г. на Изпълнителен директор на АГКК, последно изменение на 
кадастралната карта и кадастрални регистри, засягащо поземления имот: няма 
данни за изменение, при граници: 65766.53.101, 65766.53.89, 65766.53.125, с 
начална тръжна цена – 2 108 лв. (две хиляди сто и осем лева), без ДДС, 
представляваща пазарната цена, определена от оценител на имоти по реда на чл. 41, 
ал. 2 от ЗОС на недвижимия имот.  

ІІ. В изпълнение на Решението по т. I, възлага на Кмета на община Свищов да 
предприеме необходимите действия по реда на ЗОС и НРПУРСОС. 

МОТИВИ: Във връзка с приетата от Общински съвет – Свищов „Стратегия за 
управление на общинската собственост в община Свищов за мандат 2019-2023 г.“, с 
докладна записка до Кмета на община Свищов с рег. индекс № 08-00-705/16.04.2021 
г. от дирекция „Управление на собствеността и стопански дейности“ е сведена 
информация относно постъпило заявление (рег. индекс № 94-з-580/18.03.2021 г.), с 
което е проявен инвестиционен интерес относно закупуване на имот ПИ 
65766.53.88 (частна общинска собственост), находящ се в гр. Свищов, местност 
„Фара“. 

Същият моли, при съгласие от страна на Община Свищов, да бъде започната 
процедура за продажба на посочения имот. С приходна квитанция № 
0000129299/18.03.2021 г. лицето е платило такса в размер на 20 лв. в полза на 
Община Свищов с основание: Молба за започване на производство по продажба на 
общински имот. 

Обектът на инвестиционното намерение представлява поземлен имот с 
идентификатор 65766.53.88 (шест пет седем шест шест точка пет три точка осем 
осем), с площ 893 кв. м. (осемстотин деветдесет и три  квадратни метра), с начин на 
трайно ползване: Друг вид трайно насаждение, трайно предназначение на 
територията: земеделска, категория на земята при неполивни условия: 4 (четвърта), 
предишен идентификатор: 65766.53.1, номер по предходен план: 053084, с адрес: 
гр. Свищов, местност „Фара“, по кадастрална карта и кадастрални регистри, 
одобрени със Заповед № РД-18-10/12.02.2009 г. на Изпълнителен директор на 
АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастрални регистри, 
засягащо поземления имот: няма данни за изменение, при граници: 65766.53.101, 
65766.53.89, 65766.53.125. 

След постъпване на инвестиционното намерение е извършена документална 
проверка, както следва: 



Имот стар № 053084 е предоставен за ползване на Н. Ф. Б. на основание 
решение на Oбщински народен съвет № 4 от 28.09.1967 г. по ПМС 21 от 31.01.1963 
г. 

В законоустановения срок за придобиване в собственост върху имот, 
предоставен за ползване по параграф 4 е подадено заявление вх. № 1704/15.06.1992 
г. от Г. Н. Б., като ползвател на имот от 1,2 дка стар № 053084 в местност 
„Чамурлука“. 

Г. Б. като наследник на правоимащия ползвател е подал заявление вх. № 94-з-
117/26.01.2018 г. за изготвяне на оценка за закупуване на имота, във връзка с 
одобрения със Заповед № ОА04-5913/28.07.2017 г. на Областен управител план на 
новообразуваните имоти на територията за § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, масив 53, местност 
„Фара”, землище Свищов. 

Със Заповед № 195 РД-01-03/26.02.2018 г. на Кмета на общината е одобрена 
оценката, представляваща пазарната цена на земята, издадена на  наследници Н. Ф. 
Б.; 

С писмо изх. № 94-з-117 от 01.03.2018 г., изпратено на наследниците на Н. Б. – 
М. Г. Д., Н. Г. Д. с обратна разписка от 07.03.2018 г. и на Г. Н. Б. с обратна разписка 
от 14.03.2018 г. е съобщена изготвената оценка на имота. 

Не е извършено плащане и с писмо с Изх. № 94-з-117 от 02.07.2020 г. е 
поканен заявителят Г. Б. да възстанови разходите по изготвяне на оценката, тъй 
като не са предприети действия по заплащане стойността на имота. 

Лицето е възстановило сумата по изготвяне на оценката от независим оценител 
и е издадена фактура № 000089669/04.09.2019 г. на Община Свищов. 

Посетен е имотът на място. Същият не се обработва. 
Имотът е актуван с Акт за частна общинска собственост № 9011/09.04.2021 г., 

вх. рег. 811, том 3, акт № 38, вписан на 13.04.2021 г. в Служба по вписванията -     
гр. Свищов. 

Данъчната му оценка е 219.40 лв. (двеста и деветнадесет лева, четиридесет 
стотинки) съгласно удостоверение (изх. № 5408000760/09.04.2021 г.). 

Съгласно изготвена експертна оценка, справедливата пазарна стойност на 
имота е 2 108 лв. (две хиляди сто и осем лева), без ДДС. 

С оглед на постъпилото инвестиционно намерение, както и с оглед на 
включването на имота като обект пореден номер № 48 от точка А на раздел ІІІ на 
„Годишна програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост 
през 2021 година”, приета с Решение № 394/25.02.2021 г., Протокол № 25 на 
Общински съвет - Свищов, с горепосочената докладна записка е изложено 
становище, че продажбата на въпросния имот е необлагаема сделка по ЗДДС 
(Имотът е земеделска земя), като същата е законово възможна чрез публичен търг 
или публично оповестен конкурс.  

Като допълнителен мотив, продажбата е дефинирана като приходоизточник за 
общинския бюджет за 2021 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 21.04.2021 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. № 889/16.04.2021 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 21.04.2021 г. 
 

ОТНОСНО: Даване на съгласие за продажба, чрез публичен търг с тайно 
наддаване, на недвижим имот, с адрес: гр. Свищов, местност 
“Калището“ 

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

местната администрация (ЗМСМА), чл. 34, ал. 4 и чл. 35, ал. 1 от Закона за 
общинската собственост (ЗОС), чл. 74, изречение 2 от Закона за собствеността (ЗС), 
чл. 26 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане със 
собствеността на община Свищов (НРПУРСОС), във връзка с докладна записка с 
рег. индекс № 08-00-708/16.04.2021 г. от дирекция „Управление на собствеността и 
стопански дейности“ и предложение с Вх. № 889/16.04.2021 г. от д-р Генчо Генчев 
– Кмет на община Свищов, Общински съвет – Свищов,  

 
Р Е Ш И: 



 
І. Дава съгласие за продажба, чрез публичен търг с тайно наддаване, на 

недвижим имот, актуван с Акт за частна общинска собственост № 9013/09.04.2021 
г., вписан в Службата по вписванията – гр. Свищов (вх. № 810/13.04.2021 г., акт № 
37, том 3), представляващ поземлен имот с идентификатор 65766.56.61 (шест пет 
седем шест шест точка пет шест точка шест едно), с площ 850 кв.м. (осемстотин и 
петдесет квадратни метра), с начин на трайно ползване: Друг вид трайно 
насаждение, трайно предназначение на територията: земеделска, категория на 
земята при неполивни условия: 6 (шеста), предишен идентификатор: 65766.56.45, 
номер по предходен план: 056061, с адрес: гр. Свищов, местност “Калището“, по 
кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед № РД-18-
10/12.02.2009 г. на Изпълнителен директор на АГКК, последно изменение на 
кадастралната карта и кадастрални регистри, засягащо поземления имот: няма 
данни за изменение, при граници: 65766.56.60, 65766.56.17, 65766.56.62, 
65766.508.18, с начална тръжна цена – 1 722 лв. (хиляда седемстотин двадесет и 
два лева), без ДДС, от които стойността на земята – 721.00 лв. (седемстотин 
двадесет и един лева) и стойността на подобренията – 1001.00 лв.(хиляда и един 
лева), представляваща пазарната цена, определена от оценител на имоти по реда на 
чл. 41, ал. 2 от ЗОС на недвижимия имот.  

ІІ. В изпълнение на Решението по т. I, възлага на Кмета на община Свищов да 
предприеме необходимите действия по реда на ЗОС и НРПУРСОС. 

Мотиви: Във връзка с приетата от Общински съвет – Свищов „Стратегия за 
управление на общинската собственост в община Свищов за мандат 2019-2023 г.“, с 
докладна записка до Кмета на община Свищов с рег. индекс № 08-00-708/16.04.2021 
г. от дирекция „Управление на собствеността и стопански дейности“ е сведена 
информация относно постъпило заявление (рег. индекс № 94-з-690/07.04.2021 г.), с 
което е проявен инвестиционен интерес относно закупуване на имот ПИ 
65766.56.61 (частна общинска собственост), стар № 056061, находящ се в гр. 
Свищов, местност “Калището“. 

Същият моли, при съгласие от страна на Община Свищов, да бъде започната 
процедура за продажба на посочения имот. С приходна квитанция № 
0000129825/15.04.2021 г. лицето е платило такса в размер на 20 лв. в полза на 
Община Свищов с основание: Молба за започване на производство по продажба на 
общински имот. 

Обектът на инвестиционното намерение представлява поземлен имот с 
идентификатор 65766.56.61 (шест пет седем шест шест точка пет шест точка шест 
едно), с площ 850 кв.м. (осемстотин и петдесет квадратни метра), с начин на трайно 
ползване: Друг вид трайно насаждение, трайно предназначение на територията: 
земеделска, категория на земята при неполивни условия: 6 (шеста), предишен 
идентификатор: 65766.56.45, номер по предходен план: 056061, с адрес: гр. Свищов, 
местност “Калището“, по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със 
Заповед № РД-18-10/12.02.2009 г. на Изпълнителен директор на АГКК, последно 
изменение на кадастралната карта и кадастрални регистри, засягащо поземления 



имот: няма данни за изменение, при граници: 65766.56.60, 65766.56.17, 65766.56.62, 
65766.508.18. 

След постъпване на инвестиционното намерение е извършена документална 
проверка, както следва: 

Имот стар № 056009 е предоставен за ползване на А. М. А. с Протокол –
договор от 02.03.1968 г. на основание решение № 1, от протокол № 1, от 23.02.1968 
г. по ПМС 21 от 31.01.1963 г. и ПМС от 21.08.1956 г.; 

В законноустановения срок за придобиване в собственост върху имот, 
предоставен за ползване по параграф 4 е подадено заявление вх. № 860/02.06.1992 г. 
от Ф. Ю. А. – съпруга, като ползвател на имот № 056009 в местност “Чамурлука“. 

По плана на новообразуваните имоти за параграф 4, за местност Калището, 
одобрен със Заповед № ОА-04-689/07.02.2018 г. на Областен управител Велико 
Търново от имот стар № 056009 са образувани два нови поземлени имоти с 
идентификатор 65766.56.60, с площ 600 кв.м. и с идентификатор 65766.56.61, с 
площ 850 кв.м. 

Наследниците на правоимащия ползвател А. М. А. със Заповед № 152 РД-01-
03/24.02.2021 г. придобиват правото на собственост върху новообразувания имот 
65766.56.60, във връзка с одобрения с горепосочената заповед на Областен 
управител план на новообразуваните имоти на територията за § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, 
местност „Калището”, землище Свищов. Наследниците на правоимащия ползвател 
А. М. А. са извършили подобрения и трайни насаждения. 

Господин А. е придобил застроения имот 65766.56.60 съгласно нотариален акт 
№ 169, том ІІ, вх. рег. № 653 от 30.03.2021 г. на Служба по вписванията – гр. 
Свищов, като заявява инвестиционен интерес да закупи от Общината другия 
новообразуван имот (ПИ 65766.56.61), който да обработва и облагороди. 

Имотът е актуван с Акт за частна общинска собственост № 9013/09.04.2021 г., 
вх. рег.810, том 3, акт № 37, вписан на 13.04.2021 г. в Служба по вписванията – гр. 
Свищов. 

Данъчната му оценка е 143.70 лв. (сто четиридесет и три лева, седемдесет 
стотинки) съгласно удостоверение (изх. № 5408000761/09.04.2021 г.). 

Съгласно изготвена експертна оценка, справедливата пазарна стойност на 
имота е 1 722 лв. (хиляда седемстотин двадесет и два лева), без ДДС, от които 
стойността на земята в размер 721 лв. (седемстотин двадесет и един лева) и на 
подобренията в размер 1 001 лв.(хиляда и един лева). 

Съгласно нормативните разпоредби, продажбата на имот, частна общинска 
собственост е законово възможна чрез публичен търг или публично оповестен 
конкурс, по пазарна цена, определена от оценител на имоти по реда на чл. 41, ал. 2 
от ЗОС, след решение на общински съвет и при спазване на разпоредбите на чл. 72 
и 74, изр. 2 от ЗС. 

Началната тръжна цена на имота следва да се формира от стойността на 
земята и тази на насажденията, поради съображението, че съгласно разпоредбата на 
чл. 74, изр. 2 от ЗС, лицето, упражняващо фактическата власт върху този имот, е 
редно да бъде квалифицирано като добросъвестен владелец, а правата му се 
уреждат като на добросъвестен подобрител. За направените от него подобрения, 



може да претендира за сумата, с която се е увеличила стойността на имота 
вследствие на тези подобрения.  

Във връзка с това извършените подобрения трябва да бъдат оценени и в 
случай, че горепосоченото лице закупи имота, да му бъдат приспаднати. А при 
положение, че имотът бъде закупен от друг кандидат-купувач, подобрителят да 
бъде обезщетен като от достигнатата продажна цена му се заплати стойността на 
подобренията. В противен случай, на основание чл. 72, изр. 3 от ЗС, има правото да 
задържи имота до заплащане на направените подобрения. 

 
С оглед на постъпилото инвестиционно намерение, както и с оглед на 

включването на имота като обект пореден номер № 49 от точка А на раздел ІІІ на 
„Годишна програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост 
през 2021 година”, приета с Решение № 394/25.02.2021 г., Протокол № 25 на 
Общински съвет – Свищов, с горепосочената докладна записка е изложено 
становище, че продажбата на въпросния имот е необлагаема сделка по ЗДДС 
(Имотът е земеделска земя), като същата е законово възможна чрез публичен 
търг или публично оповестен конкурс.  

Като допълнителен мотив, продажбата е дефинирана като приходоизточник за 
общинския бюджет за 2021 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 21.04.2021 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. № 890/16.04.2021 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 21.04.2021 г. 
 

ОТНОСНО: Даване на съгласие за продажба, чрез публичен търг с тайно 
наддаване, на недвижим имот, с адрес: гр. Свищов, местност 
“Стъклен“ 

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

местната администрация (ЗМСМА), чл. 34, ал. 4 и чл. 35, ал. 1 от Закона за 
общинската собственост (ЗОС), чл. 26 от Наредбата за реда за придобиване, 
управление и разпореждане със собствеността на община Свищов (НРПУРСОС), 
във връзка с докладна записка с рег. индекс № 08-00-707/16.04.2021 г. от дирекция 
„Управление на собствеността и стопански дейности“ и предложение с Вх. № 
890/16.04.2021 г. от д-р Генчо Генчев – Кмет на община Свищов, Общински съвет – 
Свищов,  

 
Р Е Ш И: 
 



І. Дава съгласие за продажба, чрез публичен търг с тайно наддаване, на 
недвижим имот, актуван с Акт за частна общинска собственост № 9012/09.04.2021 
г., вписан в Службата по вписванията – гр. Свищов (вх. № 887/15.04.2021 г., акт № 
75, том 3), представляващ поземлен имот с идентификатор 65766.416.101 (шест пет 
седем шест шест точка четири едно шест точка едно нула едно), с площ 1032 кв.м. 
(хиляда тридесет и два квадратни метра), с начин на трайно ползване: Друг вид 
нива, трайно предназначение на територията: земеделска, категория на земята при 
неполивни условия: 6 (шеста), предишен идентификатор: няма, номер по предходен 
план: 416101, с адрес: гр. Свищов, местност “Стъклен“, по кадастрална карта и 
кадастрални регистри, одобрени със Заповед № РД-18-10/12.02.2009 г. на 
Изпълнителен директор на АГКК. Последно изменение на кадастралната карта и 
кадастрални регистри, засягащо поземления имот е със Заповед № СКД-14-04-
172/29.03.2011 г. на Началник на СГКК – Велико Търново, при граници: 
65766.416.95, 65766.416.96, 65766.416.116, 65766.416.99, 65766.416.100, 
65766.416.102, при начална тръжна цена – 2 478 лв. (две хиляди четиристотин 
седемдесет и осем лева), без ДДС, представляваща пазарната цена, определена от 
оценител на имоти по реда на чл. 41, ал. 2 от ЗОС на недвижимия имот.  

ІІ. В изпълнение на Решението по т. I, възлага на Кмета на община Свищов да 
предприеме необходимите действия по реда на ЗОС и НРПУРСОС. 

Мотиви: Във връзка с приетата от Общински съвет – Свищов „Стратегия за 
управление на общинската собственост в община Свищов за мандат 2019-2023 г.“, с 
докладна записка до Кмета на община Свищов с рег. индекс № 08-00-707/16.04.2021 
г. от дирекция „Управление на собствеността и стопански дейности“ е сведена 
информация относно постъпило заявление (рег. индекс № 94-м-124/12.03.2021 г.), с 
което е проявен инвестиционен интерес относно закупуване на имот 65766.416.101 
(частна общинска собственост), стар № 416101, находящ се в гр. Свищов, местност 
“Стъклен“. 

Същият моли, при съгласие от страна на Община Свищов, да бъде започната 
процедура за продажба на посочения имот. С приходна квитанция № 
0000129155/12.03.2021 г. лицето е платило такса в размер на 20 лв. в полза на 
Община Свищов с основание: Молба за започване на производство по продажба на 
общински имот. 

Обектът на инвестиционното намерение представлява поземлен имот с 
идентификатор 65766.416.101 (шест пет седем шест шест точка четири едно шест 
точка едно нула едно), с площ 1032 кв.м. (хиляда тридесет и два квадратни метра), с 
начин на трайно ползване: Друг вид нива, трайно предназначение на територията: 
земеделска, категория на земята при неполивни условия: 6 (шеста), предишен 
идентификатор: няма, номер по предходен план: 416101, с адрес: гр. Свищов, 
местност “Стъклен“, по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със 
Заповед № РД-18-10/12.02.2009 г. на Изпълнителен директор на АГКК. Последно 
изменение на кадастралната карта и кадастрални регистри, засягащо поземления 
имот е със Заповед № КД-14-04-172/29.03.2011 г. на Началник на СГКК – Велико 
Търново, при граници: 65766.416.95, 65766.416.96, 65766.416.116, 65766.416.99, 
65766.416.100, 65766.416.102. 



След постъпване на инвестиционното намерение е извършена документална 
проверка, както следва: 

Имот стар № 416101 е общинска собственост и попада в територията за § 4 от 
ПЗР на ЗСПЗЗ, масив 416, местност „Стъклен”, землище Свищов в границите на 
ГНКЦ с национално значение Нове. Същият не е в добро състояние, неограден и 
неподдържан, като по-голямата част от площта на парцела е обрасла с диворастящи 
храсти и декоративни дървета. Собствениците на съседните имоти използват 
мястото за струпване на различен инвентар, отпадъци и стари коли. Имотът не се 
стопанисва, но притежава добър подход към главен път. 

Същият е актуван с Акт за частна общинска собственост № 9012/09.04.2021 г., 
вх. рег. 887, том 3, акт № 75, вписан на 15.04.2021 г. в Служба по вписванията          
– гр. Свищов. 

Данъчната му оценка е 96.10 лв. (деветдесет и шест лева, десет стотинки) 
съгласно удостоверение (изх. № 5408000756/09.04.2021 г.). 

Във връзка с горното, продажбата на имота, частна общинска собственост е 
законово възможна чрез публичен търг или публично оповестен конкурс, по 
пазарна цена, определена от оценител на имоти по реда на чл. 41, ал. 2 от ЗОС, след 
решение на общински съвет. 

Съгласно изготвена експертна оценка, справедливата пазарна стойност на 
имота (включваща стойността на земята и насажденията) е 2 478 лв. (две хиляди 
четиристотин седемдесет и осем лева), без ДДС. 

С оглед на постъпилото инвестиционно намерение, както и с оглед на 
включването на имота като обект пореден номер № 51 от точка А на раздел ІІІ на 
„Годишна програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост 
през 2021 година”, приета с Решение № 394/25.02.2021 г., Протокол № 25 на 
Общински съвет – Свищов, с горепосочената докладна записка е изложено 
становище, че продажбата на въпросния имот е необлагаема сделка по ЗДДС 
(Имотът е земеделска земя), като същата е законово възможна чрез публичен 
търг или публично оповестен конкурс.  

Като допълнителен мотив, продажбата е дефинирана като приходоизточник за 
общинския бюджет за 2021 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 21.04.2021 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. № 877/16.04.2021 г. от д-р Генчо Генчев – Кмет на община Свищов. 
При кворум от 7 общински съветници, с 6 гласа „За”, „Против” – 1 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 21.04.2021 г. 
 

ОТНОСНО: Промяна на списъка на общинските жилища, приет с Решение     
№ 73/28.01.2016 г., Прот. № 9 на Общински съвет – Свищов 

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

местната администрация (ЗМСМА), чл. 42, ал. 2 и чл. 47, ал. 1, т. 3 от Закона за 
общинската собственост (ЗОС), чл. 3, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за 
управление и разпореждане с общинския жилищен фонд на Община Свищов и във 
връзка с предложение с Вх. № 877/16.04.2021 г. от д-р Генчо Генчев – Кмет на 
община Свищов, Общински съвет – Свищов,  

 
Р Е Ш И: 
 

Променя списъка на общинските жилища, приет с Решение № 73/28.01.2016 г., 
Прот. № 9 на Общински съвет – Свищов, като определя общинско жилище – 
апартамент № 3, на ул. „Симеон Ванков“ № 2, бл. 1, вх. „Б“, ет. 1, да се прехвърли 



от списъка на “Жилища за настаняване на граждани с установени жилищни нужди” 
в списъка на “Жилища за продажба, замяна и обезщетяване на бивши собственици, 
чиито имоти са отчуждени за общински нужди”. 

МОТИВИ: В Община Свищов е постъпило заявление с рег. инд. № 94-З-
676/05.04.2021 г. от Н. И. А. – наемател на общинско жилище (двустайно със ЗП 
62,00 кв. м.) от фонд „Наемен“ - за настаняване на граждани с установени жилищни 
нужди, в гр. Свищов, ул. „Симеон Ванков“ № 2, бл. 1, вх. „Б, ап. 3, ет. 1, с което 
желае да закупи същото по реда и условията на Закона за общинската собственост 
(ЗОС) и Наредбата за условията и реда за управление и разпореждане с общинския 
жилищен фонд.  

Договор № 94-Д-767/29.07.2016 г. за наем на общинско жилище е сключен 
между Община Свищов и Н. И. А. на осн. заповед № 1198-РД-01-03/15.07.2016 г. за 
ползване на описания по-горе общински имот с предназначение за задоволяване на 
жилищни нужди. 

Продажбата на общинското жилище е възможна след вземане на решение от 
Общински съвет – Свищов за промяна на предназначението му от „Жилище за 
настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди“ в „Жилище за 
продажба, замяна и обезщетение на бивши собственици, чиито имоти са отчуждени 
за общински нужди“. 

 
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 21.04.2021 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. № 878/16.04.2021 г. от д-р Генчо Генчев – Кмет на община Свищов. 
При кворум от 7 общински съветници, с 6 гласа „За”, „Против” – няма и  

„Въздържал се” – 1,  ПК по “ТСУ и общински активи” прие и предлага на 
Общински съвет – Свищов следния 

 
ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ 

 
взет на заседание на комисията, 

проведено на 21.04.2021 г. 
 

ОТНОСНО: Продажба на общинско жилище от фонд “Жилища за продажба, 
замяна и обезщетявaне на бивши собственици, чиито имоти са 
отчуждeни за общински нужди” 

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

местната администрация (ЗМСМА), във връзка с чл. 47, ал. 1, т. 3, ал. 2, ал. 3 от 
Закона за общинската собственост (ЗОС), чл. 43, ал. 1 от Наредбата за условията и 
реда за управление и разпореждане с общинския жилищен фонд (НУРУРОЖФ), в 
съответствие със заявление с Вх. № 94-з-676/05.04.2021 г. от Н. И. А., живуща в гр. 
Свищов, ул. “Симеон Ванков” № *, бл. *, вход „*”, етаж *, ап. *, докладна записка с 
рег. индекс № 08-00-682/13.04.2021 г. и във връзка с предложение с Вх. № 
878/16.04.2021 г. от д-р Генчо Генчев – Кмет на община Свищов, Общински съвет – 
Свищов,  

 
Р Е Ш И: 

 



Дава съгласие да се продаде на Н. И. А., ЕГН **********, недвижим имот, 
частна общинска собственост, представляващ жилище - апартамент № 3 (трети), от 
жилищен блок № 1 (едно), построен през 1989 г., по метода ЕПЖС, на първи етаж, 
от вход „Б”, ул. „Симеон Ванков” № 2, със ЗП – 62,00 кв.м. (шестдесет и два 
квадратни метра), двустаен, състоящ се от кухня, спалня, хол, коридор, санитарно 
помещение - баня и тоалетна, две тераси, самостоятелен обект с идентификатор 
65766.702.5029.1.3 (шест пет седем шест шест точка седем нула две точка пет нула 
две девет точка едно точка три), предназначение на самостоятелния обект: Жилище, 
апартамент, брой нива на обекта: 1 (едно), прилежащи части: маза № 3 (три), с ПП - 
3,71 кв.м. (три цяло, седемдесет и една стотни квадратни метра) и 1,48 % (едно 
цяло, четиридесет и осем стотни процента) идеални части от общите части на 
сграда с идентификатор 65766.702.5029.1 (шест пет седем шест шест точка седем 
нула две точка пет нула две девет точка едно), предназначение: Жилищна сграда - 
многофамилна, разположена в поземлен имот с идентификатор 65766.702.5029 
(шест пет седем шест шест точка седем нула две точка пет нула две девет), стар 
идентификатор: няма, собственик: Община Свищов, ЕИК 000133965, с документ за 
собственост: Акт за частна общинска собственост № 776/15.06.2001 г., рег. № 1558, 
том 8, акт № 81 от 07.10.2006 г. на Служба по вписванията – гр. Свищов по 
кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед № РД-18-
10/12.02.2009 г. на Изпълнителен директор на АГКК. Последно изменение на 
кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо самостоятелния обект е от 
12.04.2021 г. 

Жилищен блок 1 е построен с право на строеж върху част от застроен 
урегулиран поземлен имот УПИ І (първи), кв. 158 (сто петдесет и осем) по 
Подробния устройствен план на гр. Свищов, одобрен с Решение № 348/30.10.    
2008 г., Протокол № 24 на Общински съвет – Свищов. 

Пазарната цена, представляваща стойността на жилището, определена по 
Приложение № 1 на Методиката за оценка на жилища, приета с Решение № 
42/19.12.2019 г., Протокол № 4 на Общински съвет – Свищов възлиза на 20 000,00 
лв. (двадесет хиляди лева) без ДДС, а данъчната оценка е 5 776,20 лева. (пет хиляди 
седемстотин седемдесет и шест лева, двадесет стотинки). 

Сделката е необлагаема по ЗДДС (Стара сграда по чл. 45, ал. 3 от ЗДДС). 
Мотиви: Г- жа А. е наемател на общинското жилище, който отговаря на 

изискванията на чл. 41 от Наредбата за условията и реда за управление и 
разпореждане с общинския жилищен фонд (НУРУРОЖФ). 

Наемателят няма задължения за имота към Община Свищов,  „В и К - 
Йовковци” ООД район Свищов и „Център за управление на отпадъците” ЕООД гр. 
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 21.04.2021 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. № 871/08.04.2021 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 21.04.2021 г. 
 

ОТНОСНО: Даване на съгласие за отдаване под наем без търг или конкурс 
помещение, представляващо Помпена станция “Селище“, 
находящо се в землището на с. Българско Сливово на Ловно-
рибарско дружество “Сокол“ – гр. Свищов 

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

местната администрация (ЗМСМА), чл. 14, ал. 6 и ал. 8 от Закона за общинската 
собственост (ЗОС), чл. 1, ал. 2 и чл. 16, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, 
управление и разпореждане със собствеността на Община Свищов (НРПУРСОС), 
във връзка с докладна записка № 08-00-650/07.04.2021 г. от дирекция УССД и 
предложение с Вх. № 871/08.04.2021 г. от д-р Генчо Генчев – Кмет на община 
Свищов, Общински съвет – Свищов,  

 
Р Е Ш И: 
 

1. Дава съгласие да се отдаде под наем без търг или конкурс, за срок от пет 



години, считано от 01.07.2021 г., с предназначение за склад за съхранение на 
фуражи, помещение със ЗП - 62,40 кв. м., представляващо Помпена станция 
„Селище“, монолитна, масивна, строена 1971 г., състояща се от коридор, битова 
стая, помещение ПС, хлораторно помещение с отделен вход, в землището на           
с. Българско Сливово, ЕКАТТЕ 07363, АОС № 1022/16.12.2002 г., на сдружение 
Ловно – рибарско дружество „Сокол“ – гр. Свищов, при плащане на месечен наем в 
размер на 15,00 (петнадесет лева, нула ст.) лв., без включен ДДС.  

2. Възлага на Кмета на Общината да предприеме необходимите законови 
действия във връзка с изпълнение на решението по т. 1.  

МОТИВИ: С докладна записка от дирекция „Управление на собствеността и 
стопански дейности“ (УССД) с рег. индекс № 08-00-650/07.04.2021 г. е сведена 
информация за постъпило заявление с рег. индекс 26-00-262/05.04.2021 г. от 
Председателя на УС на сдружение Ловно – рибарско дружество „Сокол“ – гр. 
Свищов, с което желае сключване на нов договор за наем на общинско помещение, 
което сдружението ползва към настоящия момент.  

Помещението е със ЗП - 62,40 кв. м. и представлява Помпена станция 
„Селище“, монолитна, масивна, строена 1971 г., състояща се от коридор, битова 
стая, помещение ПС, хлораторно помещение с отделен вход, в землището на с. 
Българско Сливово, ЕКАТТЕ 07363, АОС № 1022/16.12.2002 г. 

След решение № 870/31.05.2018 г.,  Прот. № 54 на Общински съвет – Свищов 
е сключен договор за наем на имота, без търг или конкурс, за срок от три години, с 
месечен наем в размер на 15,00 лв., без включен ДДС, с предназначение за склад за 
съхранение на фуражи. Ловно – рибарско дружество „Сокол“ – гр. Свищов е 
регистрирано като юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на 
общественополезна дейност. Договорът за наем, сключен със сдружението, изтича 
на 30.06.2021 г. 

Дружеството се е определило и е регистрирано като организация за 
осъществяване на дейност в обществена полза, съгл. Удостоверение 
№ 220/07.04.2014 г. на ВТОС. 

 
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 21.04.2021 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. № 879/16.04.2021 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 21.04.2021 г. 
 

ОТНОСНО: Даване на съгласие за удължаване срока на Договор от 04.05.2015 
г., сключен между Кметство Червена и „Сортови семена - 
Вардим” ЕАД, за наем на нежилищно общинско помещение  

  
 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 52, ал. 5 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-
00-672/12.04.2021 г.) от дирекция „УССД“ и предложение с Вх. № 879/16.04.2021 г. 
от д-р Генчо Генчев – Кмет на община Свищов, Общински съвет – Свищов,  

 
Р Е Ш И: 
 

I. Дава съгласие, считано от 04.05.2021 г., за срок от 4 (четири) години, да бъде 
удължен срокът на Договор от 04.05.2015 г. (изменен с допълнително споразумение 



от 03.05.2018 г.), сключен между кметство Червена и „Сортови семена - Вардим” 
ЕАД с ЕИК 104095064, представлявано от Светлозар Дичевски, за наем на 
нежилищно общинско помещение с ПП 17,50 кв. м., находящо се в сградата на 
Автоспирката /долепена северно до Кметството/, в парцел V, кв. 27 по 
регулационния план на с. Червена, актувана с АОС /публична/ № 313/21.08.2000 г., 
обявено за частна общинска собственост с Решение № 405/19.05.2001 г. на 
Общински съвет – Свищов. 

II. Задължава Кмета на община Свищов, в съответствие с чл. 52, ал. 5 от 
ЗМСМА, 30% от постъпленията от наем да бъдат използвани за изпълнение на 
дейности от местно значение в населените места на община Свищов. 

III. В изпълнение на решението по т. I., възлага на Кмета на община Свищов да 
предприеме необходимите следващи действия за удължаване срока на договора от 
04.05.2015 г. по реда на ЗОС и НРПУРСОС. 

МОТИВИ: В Община Свищов е постъпило писмо (предложение) с рег. инд. № 
09-00-81/09.04.2021 г. от Петко Василев – кметски наместник на с. Червена, с което 
уведомява за постъпило в деловодството на Кметството заявление от „Сортови 
семена - Вардим” ЕАД, с което се желае договор за наем от 04.05.2015 г., сключен с 
Кметството, да бъде удължен съгласно действащата нормативна уредба. Предмет на 
Договора е помещение с ПП 17,50 кв. м., находящо се в сградата на Автоспирката 
/долепена северно до Кметството/, в парцел V, кв. 27 по регулационния план на с. 
Червена, актувана с АОС /публична/ № 313/21.08.2000 г., обявено за частна 
общинска собственост с Решение № 405/19.05.2001 г. на Общински съвет – 
Свищов. Г-н Василев дава положително становище, относно това Договорът за 
наем да бъде удължен.   

Договор от 04.05.2015 г. за наем на имот частна общинска собственост е 
сключен между кметство Червена и „Сортови семена - Вардим” ЕАД със срок 3-и 
години за ползване на описания по-горе имот, с предназначение за офис. С 
допълнително споразумение (от 03.05.2018 г.) към договора за наем договореният 
срок е продължен за още 3-и години, считано от 04.05.2018 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 ЗЕМЕДЕЛИЕ, ГОРИ, ОКОЛНА 
СРЕДА И ВОДИ 

 
ДО  
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СВИЩОВ 
 

Доклад 
 

от  
 

Милен Динков – Зам.-председател на ПК по “Земеделие, гори, околна среда и води” 
 

Уважаеми г-н Председател, уведомяваме Ви, че на 20.04.2021 г. от 14:00 часа,   
Постоянната комисия по “Земеделие, гори, околна среда и води”, 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 5 съветници. 
Поради отсъствието на председателя на комисията Милен Иванов, заседанието се 
води от зам.-председателя – Милен Динков. 

Постоянната комисия по “Земеделие, гори, околна среда и води”, разгледа 
предложение с Вх. № 882/16.04.2021 г. от д-р Генчо Генчев – Кмет на община 
Свищов. 

При кворум от 5 общински съветници, с 5 гласа „За”, „Против” – няма и  
„Въздържали се” – няма,  ПК по “Земеделие, гори, околна среда и води” прие и 
предлага на Общински съвет – Свищов следния 

 
 

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ 
 

взет на заседание на комисията, 
проведено на 20.04.2021 г. 

 
ОТНОСНО: Определяне на начален размер на наемната цена или арендното 

плащане на декар земя от общинския поземлен фонд за 
стопанската 2021/2022 г. 

 
 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 52, ал. 5, т. 2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл. 8, ал. 2 от Закона за 
общинската собственост (ЗОС), чл. 8, ал. 2 от Закона за арендата в земеделието 
(ЗАЗ), чл. 85 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане със 
собствеността на Община Свищов (НРПУРСОС), докладна записка № 08-00-
691/15.04.2021 г. от дирекция „Управление на собствеността и стопански дейности“ 



и във връзка с предложение с Вх. № 882/16.04.2021 г. от д-р Генчо Генчев – Кмет на 
община Свищов, Общински съвет – Свищов, 
 

РЕШИ: 
І. Определя начален размер на наемната цена или арендното плащане на декар 

земя от общинския поземлен фонд за стопанската 2021/2022 г., както следва: 
1. Начален размер на наемната цена на декар земя за отглеждане на 

едногодишни полски култури – 55.00 лв./дка; 
2. Начален размер на наемната цена на декар земя, заета с трайни насаждения – 

35.00 лв./дка; 
3. Начален размер на наемната цена на декар земя, неизползвана две или 

повече стопански години – 20.00 лв./дка; 
4. Начален размер на наемната цена на декар земя за други селскостопански 

територии – 65.00 лв./дка; 
5. Начален размер на наемната цена на декар земя с променен начин на трайно 

ползване („трайни насаждения“) – 7.00 лв./дка; 
6. Начален размер на арендното плащане на декар земя за възстановяване на 

трайни насаждения и създаване на масиви с трайни насаждения, както следва: 
 

№ Видове трайни насаждения Гратисен 
период (години) 

Период на 
плододаване (години) 

Начален размер на 
арендното плащане 

(лв./дка) 

1. Лозови насаждения 3 

4 до 7 45.00 
8 до 20 68.00 

за останалия период на 
плододаване 45.00 

2. Овощни насаждения 4 
5 до 7 33.00 

за останалия период на 
плододаване 50.00 

3. Трайни насаждения (дървесина) 3 
4 до 20 11.00 

за останалия период 50.00 

4. Ягодоплодни култури 2 за периода на 
плододаване 50.00 

5. Етеричномаслени култури 3 за периода на 
плододаване 35.00 

6. Култивирани билки (срок за 
предоставяне 5 години) 1 2 до 5 26.00 

 
II. В съответствие с чл. 52, ал. 5 от ЗМСМА, определя 30 % от постъпленията 

от наем на земеделски земи да се използват за изпълнение на дейности от местно 
значение в съответното населено място. 

ІІI.  В изпълнение на Решението по т. I, възлага на Кмета на община Свищов 
да предприеме действия за актуализация на наемната цена/арендното плащане на 
декар земя от общинския поземлен фонд по договори, сключени през предходни 



години по т. 3, като актуализацията е след втората стопанска година от срока на 
договора по цена, определена в т. 1. 

МОТИВИ: Във връзка с приетата от Общински съвет – Свищов „Стратегия за 
управление на общинската собственост в община Свищов за мандат 2019-2023 г.“, с 
докладна записка до Кмета на община Свищов № 08-00-691/15.04.2021 г. от 
дирекция „Управление на собствеността и стопански дейности“ е сведена 
информация относно правомощието на Общинския съвет, ежегодно по предложение 
на Кмета на Общината, да определя началния размер на наемната цена или 
арендното плащане на декар земя от общинския поземлен фонд. 

Със същата е представен анализ на средните рентни плащания за стопанската 
2020/2021 г. по брой вписани и регистрирани арендни договори за орна земя (ниви, 
изоставени ниви, посевна площ и др.), лозя и трайни насаждения в землищата на        
гр. Свищов, с. Алеково, с. Александрово, с. Българско Сливово, с. Вардим, с. Горна 
Студена, с. Деляновци, с. Драгомирово, с. Козловец, с. Морава, с. Овча могила,           
с. Ореш, с. Хаджидимитрово, с. Царевец и с. Червена. Чрез използване на средни 
величини са изведени средни рентни годишни плащания, общо за землищата на 
община Свищов, по категории земи, както следва: 

• Средно рентно годишно плащане за орна земя – 51.42 лв.; 
• Средно рентно годишно плащане за отглеждане на лозя – 35.61 лв.; 
• Средно рентно годишно плащане за отглеждане на трайни насаждения –        

32.90 лв. 
                                         
    ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПК ПО „ЗГОСВ“: …………………............ 
                                                                                                           /Милен Динков/ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ, ГОРИ, ОКОЛНА 
СРЕДА И ВОДИ 

 
ДО  
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СВИЩОВ 
 

Доклад 
 

от  
 

Милен Динков – Зам.-председател на ПК по “Земеделие, гори, околна среда и води” 
 

Уважаеми г-н Председател, уведомяваме Ви, че на 20.04.2021 г. от 14:00 часа,   
Постоянната комисия по “Земеделие, гори, околна среда и води”, 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 5 съветници. 
Поради отсъствието на председателя на комисията Милен Иванов, заседанието се 
води от зам.-председателя – Милен Динков. 

Постоянната комисия по “Земеделие, гори, околна среда и води”, разгледа 
предложение с Вх. № 883/16.04.2021 г. от д-р Генчо Генчев – Кмет на община 
Свищов. 

При кворум от 5 общински съветници, с 5 гласа „За”, „Против” – няма и  
„Въздържали се” – няма,  ПК по “Земеделие, гори, околна среда и води” прие и 
предлага на Общински съвет – Свищов следния 

 
 

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ 
 

взет на заседание на комисията, 
проведено на 20.04.2021 г. 

 
ОТНОСНО: Даване на съгласие за удължаване срока на Договор № 94-Д-

661/28.07.2015 г. и Договор № 94-Д-662/28.07.2015 г. за наем на 
земеделски земи от Общински поземлен фонд, сключени между 
Община Свищов и ППОК „Изгрев – 93“, с. Царевец 

 
 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 52, ал. 5, т. 2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл. 14, ал. 3 от Закона за 
общинската собственост (ЗОС), във връзка с чл. 82, ал. 2, б. „в“ от Наредбата за реда 
за придобиване, управление и разпореждане със собствеността на Община Свищов 
(НРПУРСОС), докладна записка с рег. индекс № 08-00-692/15.04.2021 г. от дирекция 
„Управление на собствеността и стопански дейности“ и предложение с Вх. № 



883/16.04.2021 г. от д-р Генчо Генчев – Кмет на община Свищов, Общински съвет – 
Свищов, 
 

РЕШИ: 
 

I. Дава съгласие, считано от 01.10.2021 г., за срок от 4 (четири) стопански 
години (2021/2022 г., 2022/2023 г., 2023/2024 г., 2024/2025 г.) да бъдат удължени: 

1. Договор № 94-Д-661/28.07.2015 г. за наем на земеделски земи от Общински 
поземлен фонд, вписан в Службата по вписванията с Вх. № 60, рег. № 2166, том III 
от 28.07.2015 г., сключен между Община Свищов и ППОК „Изгрев – 93“, с. 
Царевец; 

2. Договор № 94-Д-662/28.07.2015 г. за наем на земеделски земи от Общински 
поземлен фонд, вписан в Службата по вписвания с Вх. № 61, рег. № 2166, том III от 
28.07.2015 г., сключен между Община Свищов и ППОК „Изгрев – 93“, с. Царевец. 

II. В съответствие с чл. 52, ал. 5 от ЗМСМА, определя 30 % от постъпленията 
от наем на земеделски земи да се използват за изпълнение на дейности от местно 
значение в съответното населено място. 

III. В изпълнение на Решението по т. I, възлага на Кмета на община Свищов да 
предприеме необходимите действия по реда на Закона за общинската собственост 
(ЗОС) и Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане със 
собствеността на община Свищов (НРПУРСОС). 

МОТИВИ: С докладна записка рег. индекс № 08-00-692/15.04.2021 г. от 
дирекция „Управление на собствеността и стопански дейности“ е сведена 
информация за постъпило заявление (рег. индекс № 39-00-2/12.03.2021 г.) от ППОК 
„Изгрев-93“, с. Царевец, ЕИК 814162479, за удължаване срока – с още 4 (четири) 
стопански години, считано от 01.10.2021 г. на следните договори: 

1. Договор № 94-Д-661/28.07.2015 г. за наем на земеделски земи от Общински 
поземлен фонд, вписан в Службата по вписванията с Вх. № 60, рег. № 2166, том III 
от 28.07.2015 г., сключен между Община Свищов и ППОК „Изгрев – 93“, с. 
Царевец; 

2. Договор № 94-Д-662/28.07.2015 г. за наем на земеделски земи от Общински 
поземлен фонд, вписан в Службата по вписвания с Вх. № 61, рег. № 2166, том III от 
28.07.2015 г., сключен между Община Свищов и ППОК „Изгрев – 93“, с. Царевец. 

С оглед на факта, че към датата на подаване на заявлението, гореописаните 
договори са сключени за срок от 6 (шест) стопански години (2015/2016 г., 2016/2017 
г., 2017/2018 г., 2018/2019 г., 2019/2020 г., 2020/2021 г.), както и че към момента 
наемателят изпълнява добросъвестно договорните си задължения, съществува 
възможност срокът на договорите за наем да бъде удължен с още 4 години. 

                                         
 
    ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПК ПО „ЗГОСВ“: ………………… 
                                                                                    /Милен Динков/ 
 

 
 



 
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ, ГОРИ, ОКОЛНА 

СРЕДА И ВОДИ 
 

ДО  
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СВИЩОВ 

 
Доклад 

 
от  
 

Милен Динков – Зам.-председател на ПК по “Земеделие, гори, околна среда и води” 
 

Уважаеми г-н Председател, уведомяваме Ви, че на 20.04.2021 г. от 14:00 часа,   
Постоянната комисия по “Земеделие, гори, околна среда и води”, 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 5 съветници. 
Поради отсъствието на председателя на комисията Милен Иванов, заседанието се 
води от зам.-председателя – Милен Динков. 

Постоянната комисия по “Земеделие, гори, околна среда и води”, разгледа 
предложение с Вх. № 884/16.04.2021 г. от д-р Генчо Генчев – Кмет на община 
Свищов. 

При кворум от 5 общински съветници, с 5 гласа „За”, „Против” – няма и  
„Въздържали се” – няма,  ПК по “Земеделие, гори, околна среда и води” прие и 
предлага на Общински съвет – Свищов следния 

 
 

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ 
 

взет на заседание на комисията, 
проведено на 20.04.2021 г. 

 
ОТНОСНО: Даване на съгласие за удължаване срока на Договор № 94-Д-

681/30.07.2015 г. и Договор № 94-Д-682/30.07.2015 г. за наем на 
земеделски земи от Общински поземлен фонд, сключени между 
Община Свищов и „Сортови семена - Вардим“ АД 

 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 52, ал. 5, т. 2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл. 14, ал. 3 от Закона за 
общинската собственост (ЗОС), във връзка с чл. 82, ал. 2, б. „в“ от Наредбата за реда 
за придобиване, управление и разпореждане със собствеността на Община Свищов 
(НРПУРСОС), докладна записка с рег. индекс № 08-00-692/15.04.2021 г. от дирекция 
„Управление на собствеността и стопански дейности“ и предложение с Вх. № 



884/16.04.2021 г. от д-р Генчо Генчев – Кмет на община Свищов, Общински съвет – 
Свищов, 

РЕШИ: 
 

I. Дава съгласие, считано от 01.10.2021 г., за срок от 4 (четири) стопански 
години (2021/2022 г., 2022/2023 г., 2023/2024 г., 2024/2025 г.) да бъдат удължени: 

1. Договор № 94-Д-681/30.07.2015 г. за наем на земеделски земи от Общински 
поземлен фонд, вписан в Службата по вписванията с Вх. № 78, рег. № 2218, том III 
от 31.07.2015 г., сключен между Община Свищов и „Сортови семена - Вардим“ АД; 

2. Договор № 94-Д-682/30.07.2015 г. за наем на земеделски земи от Общински 
поземлен фонд, вписан в Службата по вписвания с Вх. № 79, рег. № 2219, том III от 
31.07.2015 г., сключен между Община Свищов и „Сортови семена - Вардим“ АД. 

II. В съответствие с чл. 52, ал. 5 от ЗМСМА, определя 30 % от постъпленията 
от наем на земеделски земи да се използват за изпълнение на дейности от местно 
значение в съответното населено място. 

III. В изпълнение на Решението по т. I, възлага на Кмета на община Свищов да 
предприеме необходимите действия по реда на Закона за общинската собственост 
(ЗОС) и Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане със 
собствеността на община Свищов (НРПУРСОС). 

МОТИВИ: С докладна записка рег. индекс № 08-00-692/15.04.2021 г. от 
дирекция „Управление на собствеността и стопански дейности“ е сведена 
информация за постъпило заявление рег. индекс № 26-00-249/01.04.2021 г. от 
Светлозар Дичевски – изпълнителен директор на „Сортови семена - Вардим“ АД, 
ЕИК 104095064, с. Вардим, за удължаване срока – с още 4 (четири) стопански 
години, считано от 01.10.2021 г. на следните договори: 

Договор № 94-Д-681/30.07.2015 г. за наем на земеделски земи от Общински 
поземлен фонд, вписан в Службата по вписванията с Вх. № 78, рег. № 2218, том III 
от 31.07.2015 г., сключен между Община Свищов и „Сортови семена - Вардим“ АД;  

Договор № 94-Д-682/30.07.2015 г. за наем на земеделски земи от Общински 
поземлен фонд, вписан в Службата по вписвания с Вх. № 79, рег. № 2219, том III от 
31.07.2015 г., сключен между Община Свищов и „Сортови семена - Вардим“ АД. 

С оглед на факта, че към датата на подаване на заявлението, гореописаните 
договори са сключени за срок от 6 (шест) стопански години (2015/2016 г., 2016/2017 
г., 2017/2018 г., 2018/2019 г., 2019/2020 г., 2020/2021 г.), както и че към момента 
наемателят изпълнява добросъвестно договорните си задължения, съществува 
възможност срокът на договорите за наем да бъде удължен с още 4 години. 

                                         
       
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПК ПО „ЗГОСВ“: …………………......... 
                                                                                      /Милен Динков/ 
 

 
 

 



ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ, ГОРИ, ОКОЛНА 
СРЕДА И ВОДИ 

 
ДО  
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СВИЩОВ 
 

Доклад 
 

от  
 

Милен Динков – Зам.-председател на ПК по “Земеделие, гори, околна среда и води” 
 

Уважаеми г-н Председател, уведомяваме Ви, че на 20.04.2021 г. от 14:00 часа,   
Постоянната комисия по “Земеделие, гори, околна среда и води”, 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 5 съветници. 
Поради отсъствието на председателя на комисията Милен Иванов, заседанието се 
води от зам.-председателя – Милен Динков. 

Постоянната комисия по “Земеделие, гори, околна среда и води”, разгледа 
предложение с Вх. № 885/16.04.2021 г. от д-р Генчо Генчев – Кмет на община 
Свищов. 

При кворум от 5 общински съветници, с 5 гласа „За”, „Против” – няма и  
„Въздържали се” – няма,  ПК по “Земеделие, гори, околна среда и води” прие и 
предлага на Общински съвет – Свищов следния 

 
 

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ 
 

взет на заседание на комисията, 
проведено на 20.04.2021 г. 

 
ОТНОСНО: Даване на съгласие за удължаване срока на Договор № 94-Д-

676/30.07.2015 г., за наем на земеделски земи от Общински 
поземлен фонд, сключен между Община Свищов и Велизар 
Лазов 

 
 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8  и чл. 52, ал. 5, т. 2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл. 14, ал. 3 от Закона за 
общинската собственост (ЗОС), във връзка с чл. 82, ал. 2, б. „в“ от Наредбата за реда 
за придобиване, управление и разпореждане със собствеността на Община Свищов 
(НРПУРСОС), докладна записка с рег. индекс № 08-00-692/15.04.2021 г. от дирекция 
„Управление на собствеността и стопански дейности“ и предложение с Вх. № 



885/16.04.2021 г. от д-р Генчо Генчев – Кмет на община Свищов, Общински съвет – 
Свищов, 

РЕШИ: 
 

I. Дава съгласие, считано от 01.10.2021 г., за срок от 4 (четири) стопански 
години (2021/2022 г., 2022/2023 г., 2023/2024 г., 2024/2025 г.) да бъде удължен 
Договор № 94-Д-676/30.07.2015 г. за наем на земеделски земи от Общински 
поземлен фонд, вписан в Службата по вписванията с Вх. № 69, рег. № 2199, том III 
от 30.07.2015 г., сключен между Община Свищов и Велизар Лазов. 

II. В съответствие с чл. 52, ал. 5 от ЗМСМА, определя 30 % от постъпленията 
от наем на земеделски земи да се използват за изпълнение на дейности от местно 
значение в съответното населено място. 

III. В изпълнение на Решението по т. I, възлага на Кмета на община Свищов да 
предприеме необходимите действия по реда на Закона за общинската собственост 
(ЗОС) и Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане със 
собствеността на община Свищов (НРПУРСОС). 

МОТИВИ: С докладна записка  с рег. индекс № 08-00-692/15.04.2021 г. от 
дирекция „Управление на собствеността и стопански дейности“ е сведена 
информация за постъпило заявление с рег. индекс № 94-З-667/02.04.2021 г. от 
Велизар Лазов - за удължаване срока – с още 4 (четири) стопански години, считано 
от 01.10.2021 г. на Договор № 94-Д-676/30.07.2015 г., за наем на земеделски земи от 
Общински поземлен фонд, вписан в Службата по вписванията с Вх. № 69, рег. № 
2199, том III от 30.07.2015 г., сключен между Община Свищов и Велизар Лазов. 

С оглед на факта, че към датата на подаване на заявлението, гореописаният 
договор е сключен за срок от 6 (шест) стопански години (2015/2016 г., 2016/2017 г., 
2017/2018 г., 2018/2019 г., 2019/2020 г., 2020/2021 г.), както и че към момента 
наемателят изпълнява добросъвестно договорните си задължения, съществува 
възможност срокът на договора за наем да бъде удължен с още 4 години. 

                                         
        
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПК ПО „ЗГОСВ“: ………………….... 
                                                                                 /Милен Динков/ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ, ГОРИ, ОКОЛНА 
СРЕДА И ВОДИ 

 
ДО  
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СВИЩОВ 
 

Доклад 
 

от  
 

Милен Динков – Зам.-председател на ПК по “Земеделие, гори, околна среда и води” 
 

Уважаеми г-н Председател, уведомяваме Ви, че на 20.04.2021 г. от 14:00 часа,   
Постоянната комисия по “Земеделие, гори, околна среда и води”, 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 5 съветници. 
Поради отсъствието на председателя на комисията Милен Иванов, заседанието се 
води от зам.-председателя – Милен Динков. 

Постоянната комисия по “Земеделие, гори, околна среда и води”, разгледа 
предложение с Вх. № 886/16.04.2021 г. от д-р Генчо Генчев – Кмет на община 
Свищов. 

При кворум от 5 общински съветници, с 5 гласа „За”, „Против” – няма и  
„Въздържали се” – няма,  ПК по “Земеделие, гори, околна среда и води” прие и 
предлага на Общински съвет – Свищов следния 

 
 

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ 
 

взет на заседание на комисията, 
проведено на 20.04.2021г. 

 
ОТНОСНО: Даване на съгласие за удължаване срока на Договор № 94-Д-

680/30.07.2015 г., за наем на земеделски земи от Общински 
поземлен фонд, сключен между Община Свищов и Стойко 
Стойков 

 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 52, ал. 5, т. 2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл. 14, ал. 3 от Закона за 
общинската собственост (ЗОС), във връзка с чл. 82, ал. 2, б. „в“ от Наредбата за реда 
за придобиване, управление и разпореждане със собствеността на община Свищов 
(НРПУРСОС), докладна записка с рег. индекс № 08-00-692/15.04.2021 г. от дирекция 
„Управление на собствеността и стопански дейности“ и предложение с Вх. № 



886/16.04.2021 г. от д-р Генчо Генчев – Кмет на община Свищов, Общински съвет – 
Свищов, 

РЕШИ: 
 

I. Дава съгласие, считано от 01.10.2021 г., за срок от 4 (четири) стопански 
години (2021/2022 г., 2022/2023 г., 2023/2024 г., 2024/2025 г.) да бъде удължен 
Договор № 94-Д-680/30.07.2015 г., за наем на земеделски земи от Общински 
поземлен фонд, вписан в Службата по вписванията с Вх. № 69, рег. № 2257, том III 
от 05.08.2015 г., сключен между Община Свищов и Стойко Стойков. 

II. В съответствие с чл. 52, ал. 5 от ЗМСМА, определя 30 % от постъпленията 
от наем на земеделски земи да се използват за изпълнение на дейности от местно 
значение в съответното населено място. 

III. В изпълнение на Решението по т. I, възлага на Кмета на община Свищов да 
предприеме необходимите действия по реда на Закона за общинската собственост 
(ЗОС) и Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане със 
собствеността на община Свищов (НРПУРСОС). 

МОТИВИ: С докладна записка с рег. индекс № 08-00-692/15.04.2021 г. от 
дирекция „Управление на собствеността и стопански дейности“ е сведена 
информация за постъпило заявление с рег. индекс №  94-З-688/06.04.2021 г. от 
Стойко Стойков - за удължаване срока – с още 4 (четири) стопански години, 
считано от 01.10.2021 г. на Договор № 94-Д-680/30.07.2015 г., за наем на 
земеделски земи от Общински поземлен фонд, вписан в Службата по вписванията с 
Вх. № 90, рег. № 2257, том III от 05.08.2015 г. 

С оглед на факта, че към датата на подаване на заявлението, гореописаният 
договор, сключен за срок от 6 (шест) стопански години (2015/2016 г., 2016/2017 г., 
2017/2018 г., 2018/2019 г., 2019/2020 г., 2020/2021 г.), както и че към момента 
наемателят изпълнява добросъвестно договорните си задължения, съществува 
възможност срокът на договора за наем да бъде удължен с още 4 години. 

                                         
        

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПК ПО „ЗГОСВ“: ………………… 
                                                                                      /Милен Динков/ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ, ГОРИ, ОКОЛНА 
СРЕДА И ВОДИ 

 
ДО  
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СВИЩОВ 
 

Доклад 
 

от  
 

Милен Динков – Зам.-председател на ПК по “Земеделие, гори, околна среда и води” 
 

Уважаеми г-н Председател, уведомяваме Ви, че на 20.04.2021 г. от 14:00 часа,   
Постоянната комисия по “Земеделие, гори, околна среда и води”, 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 5 съветници. 
Поради отсъствието на председателя на комисията Милен Иванов, заседанието се 
води от зам.-председателя – Милен Динков. 

Постоянната комисия по “Земеделие, гори, околна среда и води”, разгледа 
предложение с Вх. № 887/16.04.2021 г. от д-р Генчо Генчев – Кмет на община 
Свищов. 

При кворум от 5 общински съветници, с 4 гласа „За”, „Против” – няма и  
„Въздържал се” – 1,  ПК по “Земеделие, гори, околна среда и води” прие и предлага 
на Общински съвет – Свищов следния 

 
 

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ 
 

взет на заседание на комисията, 
проведено на 20.04.2021г. 

 
ОТНОСНО: Предоставяне под наем или аренда на земеделска земя от 

Общинския поземлен фонд в землищата на Община Свищов 
 
 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 52, ал. 5, т. 2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл. 24а, ал. 6, т. 1 и т. 2 от 
Закона за собствеността и ползване на земеделските земи (ЗСПЗЗ), чл. 82, ал. 1 и ал. 
2, чл. 83, ал. 2, т. 1 и т. 2, чл. 87, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, 
управление и разпореждане със собствеността на Община Свищов (НРПУРСОС) и 
във връзка с предложение с Вх. № 887/16.04.2021 г. от д-р Генчо Генчев – Кмет на 
община Свищов, Общински съвет – Свищов, 
 



РЕШИ: 
І. Дава съгласие 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 2021/2022 г., както следва:  

1. Отдаване под наем или аренда, без публичен търг или публично оповестен 
конкурс, чрез процедура с наддавателни предложения: 

1. 1. На земеделски земи, с начин на трайно ползване „Трайни насаждения”, 
(Приложение № 1); 

1. 2. На земеделски земи, неизползвани две или повече стопански години, 
(Приложение № 2). 

2. Отдаване под аренда съгласно Закона за арендата в земеделието, чрез 
публичен търг с тайно наддаване или публично оповестен конкурс на имоти, 
отдадени за възстановяване на трайни насаждения, (Приложение № 3). 

3. Отдаване под наем, чрез публичен търг с тайно наддаване на свободни 
имоти, от общинския поземлен фонд в землищата на Община Свищов, 
(Приложение № 4). 

II. В съответствие с чл. 52, ал. 5 от ЗМСМА определя 30 % от постъпленията от 
наем на земеделски земи да се използват за изпълнение на дейности от местно 
значение в съответното населено място. 

ІІI. Възлага на Кмета на община Свищов да организира и проведе процедурите 
по т. І, по реда на НРПУРСОС. След приключване на процедурите да сключи 
договори с предложилите най-висока наемна цена или арендно плащане.  

Достигнатата наемна цена (арендно плащане) да се актуализира ежегодно с 
новоприетите цени на декар за съответната стопанска година. 

МОТИВИ: Решението е в съответствие с правото на собственост на Общината 
и регламентирания ред – Общинския съвет да упражнява общото ръководство и 
контрол със свои решения по придобиване, управление и разпореждане със земи от 
Общинския поземлен фонд. С проведените процедури за отдаване под наем или 
аренда на земи от ОПФ, ще се създадат възможност за подобряване на прихода в 
общинския бюджет, за увеличаване на инвестиционния ресурс, както и възможност 
за разработване и кандидатстване за финансиране и реализация на важни за 
общината проекти. 

За стопанска 2021/2022 г. Община Свищов разполага: 
- По т. 1 със земеделски земи с начин на трайно ползване трайни насаждения и 

неизползвани две или повече стопански години. 
На основание чл. 24а, ал. 6, т. 1  и т. 2 от ЗСПЗЗ и чл. 83, ал. 2, т. 1 и т. 2 от 

НРПУРСОС се предоставят на вниманието на земеделските производители с 
облекчена процедура, като по този начин се предоставя възможност за дългосрочно 
наемане и инвестиции за възстановяване на изоставени територии. 

- По т. 2 имотите с изоставени трайни насаждения.  
На основание чл. 87, ал. 1, т. 1 и т. 2 от НРПУРСОС имотите се отдават под 

аренда съгласно Закона за арендата в земеделието, чрез публичен търг с тайно 
наддаване или публично оповестен конкурс. 



- По т. 3 се отдават под наем, чрез публичен търг по реда на Глава шеста от 
НРПУРСОС, имоти с изтичащ срок на договора. 

                                         
      ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПК ПО „ЗГОСВ“: ………………… 
                                                                                                      /Милен Динков/ 
 
 

Приложение №1 
Земеделски земи с начин на трайно ползване „Трайни насаждения“ 

Землище Идентификатор НТП Местност Площ 

с. Александрово 00285.64.102 Лозе Келемето 1.003 
с. Александрово 00285.64.19 Лозе Келемето 1.073 
с. Александрово 00285.64.24 Лозе Келемето 1.043 
с. Александрово 00285.64.37 Лозе Келемето 1.057 
с. Александрово 00285.64.55 Лозе Келемето 1.052 
с. Александрово 00285.64.65 Лозе Келемето 1.036 
с. Александрово 00285.64.75 Лозе Келемето 0.994 
с. Александрово 00285.64.84 Лозе Келемето 1.068 
с. Александрово 00285.64.87 Лозе Келемето 1.025 
      Общо: 9.351 
с. Българско Сливово  07363.44.118 лозе Райков дол 0.500 
с. Българско Сливово  07363.44.4 лозе Райков дол 0.196 
с. Българско Сливово  07363.47.16 лозе Райков дол 0.500 
с. Българско Сливово  07363.47.34 лозе Райков дол 0.500 
с. Българско Сливово  07363.53.33 Лозе Кънчева чешма 0.500 
с. Българско Сливово  07363.78.1 Овощна градина Костов орех  11.929 
      Общо: 14.125 
с. Вардим 10118.144.405 Овощна градина Орешака 29.134 
с. Вардим 10118.250.1 Лозе Острите могили 7.183 
с. Вардим 10118.250.3 Лозе Острите могили 7.001 
с. Вардим 10118.253.19 Лозе Острите могили 1.560 
с. Вардим 10118.257.15 Лозе Новите лозя 1.150 
с. Вардим 10118.257.22 Лозе Новите лозя 0.959 
с. Вардим 10118.257.23 Лозе Новите лозя 1.107 
с. Вардим 10118.257.7 Лозе Новите лозя 1.311 
с. Вардим 10118.261.11 Лозе Острите могили 3.275 
с. Вардим 10118.261.15 Лозе Острите могили 1.064 
с. Вардим 10118.261.16 Лозе Острите могили 1.094 
с. Вардим 10118.261.17 Лозе Острите могили 1.212 
с. Вардим 10118.261.25 Лозе Острите могили 4.646 
с. Вардим 10118.261.37 Лозе Острите могили 2.455 
с. Вардим 10118.261.4 Лозе Острите могили 0.978 
с. Вардим 10118.261.6 Лозе Острите могили 1.962 
с. Вардим 10118.261.7 Лозе Острите могили 0.499 
с. Вардим 10118.261.85 Лозе Острите могили 1.089 
с. Вардим 10118.265.11 Лозе Новите лозя 0.808 
с. Вардим 10118.265.18 Лозе Новите лозя 5.461 
с. Вардим 10118.265.22 Лозе Новите лозя 1.110 
с. Вардим 10118.265.26 Лозе Новите лозя 0.935 
с. Вардим 10118.265.32 Лозе Новите лозя 1.039 
с. Вардим 10118.265.36 Лозе Новите лозя 1.108 



с. Вардим 10118.265.4 Лозе Новите лозя 1.389 
с. Вардим 10118.265.44 Лозе Новите лозя 1.107 
с. Вардим 10118.265.7 Лозе Новите лозя 0.713 
с. Вардим 10118.265.8 Лозе Новите лозя 1.179 
с. Вардим 10118.266.11 Лозе Новите лозя 1.045 
с. Вардим 10118.266.3 Лозе Новите лозя 1.019 
с. Вардим 10118.266.59 Лозе Новите лозя 0.926 
с. Вардим 10118.270.14 Лозе Новите лозя 1.128 
с. Вардим 10118.270.18 Лозе Новите лозя 0.922 
с. Вардим 10118.270.2 Лозе Новите лозя 1.155 
с. Вардим 10118.304.10 Лозе Табите 1.001 
с. Вардим 10118.304.11 Лозе Табите 0.500 
с. Вардим 10118.304.14 Лозе Табите 1.001 
с. Вардим 10118.304.9 Лозе Табите 1.001 
с. Вардим 10118.305.9 Лозе Черничките 0.985 
с. Вардим 10118.306.5 Лозе Черничките 1.074 
с. Вардим 10118.308.12 Лозе Черничките 1.110 
с. Вардим 10118.308.20 Лозе Черничките 0.918 
с. Вардим 10118.310.13 Лозе Черничките 0.997 
с. Вардим 10118.310.24 Лозе Черничките 1.006 
с. Вардим 10118.310.29 Лозе Черничките 0.676 
с. Вардим 10118.310.8 Лозе Черничките 1.048 
с. Вардим 10118.311.18 Лозе Черничките 0.917 
с. Вардим 10118.311.24 Лозе Черничките 0.981 
с. Вардим 10118.311.25 Лозе Черничките 0.981 
с. Вардим 10118.311.7 Лозе Черничките 1.043 
с. Вардим 10118.339.11 Лозе Под корията 1.102 
с. Вардим 10118.339.5 Лозе Под корията 1.101 
с. Вардим 10118.339.51 Овощна градина Под корията 1.069 
с. Вардим 10118.480.33 Лозе Старите лозя 0.999 
      Общо: 108.233 
с. Деляновци 20630.19.17 Лозе  Дервента  2.653 
с. Деляновци 20630.19.21 Лозе  Дервента  1.042 
      Общо: 3.695 
с. Морава 49028.129.9 Лозе  Лозята  1.300 
      Общо: 1.300 
с. Ореш 53672.237.4 Лозе Синьо орманче 9.317 
с. Ореш 53672.3.119 Лозе Братушков дол 1.026 
с. Ореш 53672.3.146 Лозе Братушков дол 0.445 
с. Ореш 53672.3.147 Лозе Братушков дол 0.576 
с. Ореш 53672.3.148 Лозе Братушков дол 0.539 
с. Ореш 53672.3.33 Лозе Братушков дол 0.653 
с. Ореш 53672.4.8 Лозе Край село  0.968 
с. Ореш 53672.5.11 Лозе Мочура  0.745 
с. Ореш 53672.5.129 Лозе Мочура  1.969 
с. Ореш 53672.5.206 Лозе Мочура  0.773 
с. Ореш 53672.5.224 Лозе Мочура  1.161 
с. Ореш 53672.5.225 Лозе Мочура  1.432 
с. Ореш 53672.5.7 Лозе Мочура  2.334 
с. Ореш 53672.5.71 Лозе Мочура  1.060 
с. Ореш 53672.5.78 Лозе Мочура  1.332 
с. Ореш 53672.6.12 Лозе Киркювец 1.195 
с. Ореш 53672.6.122 Лозе Киркювец 1.331 



с. Ореш 53672.6.13 Лозе Киркювец 1.121 
с. Ореш 53672.6.172 Лозе Киркювец 1.737 
с. Ореш 53672.6.181 Лозе Киркювец 0.408 
с. Ореш 53672.6.194 Лозе Киркювец 0.566 
с. Ореш 53672.6.223 Лозе Киркювец 0.634 
с. Ореш 53672.6.25 Лозе Киркювец 0.546 
с. Ореш 53672.6.268 Лозе Киркювец 0.911 
с. Ореш 53672.6.320 Лозе Киркювец 0.617 
с. Ореш 53672.6.59 Лозе Киркювец 1.472 
с. Ореш 53672.6.78 Лозе Киркювец 0.320 
с. Ореш 53672.6.9 Лозе Киркювец 2.386 
с. Ореш 53672.7.7 Лозе Вратницата  0.685 
с. Ореш 53672.7.79 Лозе Вратницата  0.814 
с. Ореш 53672.9.22 Лозе Клисурата 2.162 
с. Ореш 53672.9.23 Лозе Клисурата 2.033 
с. Ореш 53672.9.25 Лозе Клисурата 3.217 
с. Ореш 53672.9.6 Лозе Клисурата 2.511 
      Общо: 48.996 
с. Царевец 78121.101.101 Лозе Рахлето 1.165 
с. Царевец 78121.101.111 Лозе Рахлето 0.884 
с. Царевец 78121.101.113 Лозе Рахлето 1.147 
с. Царевец 78121.101.114 Лозе Рахлето 1.371 
с. Царевец 78121.101.115 Лозе Рахлето 0.290 
с. Царевец 78121.101.116 Лозе Рахлето 0.087 
с. Царевец 78121.101.117 Лозе Рахлето 1.294 
с. Царевец 78121.101.119 Лозе Рахлето 1.342 
с. Царевец 78121.101.123 Лозе Рахлето 1.013 
с. Царевец 78121.101.125 Лозе Рахлето 0.907 
с. Царевец 78121.101.15 Лозе Рахлето 1.244 
с. Царевец 78121.101.16 Лозе Рахлето 0.800 
с. Царевец 78121.101.164 Лозе Рахлето 1.304 
с. Царевец 78121.101.165 Лозе Рахлето 0.880 
с. Царевец 78121.101.166 Лозе Рахлето 1.001 
с. Царевец 78121.101.167 Лозе Рахлето 1.344 
с. Царевец 78121.101.17 Лозе Рахлето 0.226 
с. Царевец 78121.101.173 Лозе Рахлето 0.652 
с. Царевец 78121.101.179 Лозе Рахлето 0.199 
с. Царевец 78121.101.180 Лозе Рахлето 1.019 
с. Царевец 78121.101.196 Лозе Рахлето 1.139 
с. Царевец 78121.101.198 Лозе Рахлето 0.551 
с. Царевец 78121.101.201 Лозе Рахлето 0.442 
с. Царевец 78121.101.202 Лозе Рахлето 0.473 
с. Царевец 78121.101.203 Лозе Рахлето 2.498 
с. Царевец 78121.101.204 Лозе Рахлето 1.302 
с. Царевец 78121.101.211 Лозе Рахлето 0.736 
с. Царевец 78121.101.213 Лозе Рахлето 0.622 
с. Царевец 78121.101.219 Лозе Рахлето 0.528 
с. Царевец 78121.101.220 Лозе Рахлето 1.441 
с. Царевец 78121.101.223 Лозе Рахлето 1.583 
с. Царевец 78121.101.224 Лозе Рахлето 0.919 
с. Царевец 78121.101.225 Лозе Рахлето 0.872 
с. Царевец 78121.101.236 Лозе Рахлето 0.400 
с. Царевец 78121.101.243 Лозе Рахлето 1.144 
с. Царевец 78121.101.244 Лозе Рахлето 0.774 



с. Царевец 78121.101.245 Лозе Рахлето 0.508 
с. Царевец 78121.101.246 Лозе Рахлето 1.383 
с. Царевец 78121.101.248 Лозе Рахлето 0.482 
с. Царевец 78121.101.249 Лозе Рахлето 0.097 
с. Царевец 78121.101.25 Лозе Рахлето 0.804 
с. Царевец 78121.101.256 Лозе Рахлето 0.700 
с. Царевец 78121.101.262 Лозе Рахлето 0.366 
с. Царевец 78121.101.278 Лозе Рахлето 0.540 
с. Царевец 78121.101.279 Лозе Рахлето 0.540 
с. Царевец 78121.101.280 Лозе Рахлето 0.530 
с. Царевец 78121.101.281 Лозе Рахлето 0.556 
с. Царевец 78121.101.282 Лозе Рахлето 0.613 
с. Царевец 78121.101.285 Лозе Рахлето 0.641 
с. Царевец 78121.101.286 Лозе Рахлето 0.810 
с. Царевец 78121.101.287 Лозе Рахлето 0.368 
с. Царевец 78121.101.288 Лозе Рахлето 0.746 
с. Царевец 78121.101.298 Лозе Рахлето 1.074 
с. Царевец 78121.101.302 Лозе Рахлето 2.004 
с. Царевец 78121.101.319 Лозе Рахлето 0.073 
с. Царевец 78121.101.323 Лозе Рахлето 0.852 
с. Царевец 78121.101.324 Лозе Рахлето 1.290 
с. Царевец 78121.101.328 Лозе Рахлето 0.926 
с. Царевец 78121.101.329 Лозе Рахлето 0.903 
с. Царевец 78121.101.330 Лозе Рахлето 2.063 
с. Царевец 78121.101.331 Лозе Рахлето 1.063 
с. Царевец 78121.101.351 Лозе Рахлето 0.134 
с. Царевец 78121.101.352 Лозе Рахлето 0.528 
с. Царевец 78121.101.353 Лозе Рахлето 0.800 
с. Царевец 78121.101.356 Лозе Рахлето 1.452 
с. Царевец 78121.101.358 Лозе Рахлето 0.978 
с. Царевец 78121.101.360 Лозе Рахлето 1.612 
с. Царевец 78121.101.361 Лозе Рахлето 1.169 
с. Царевец 78121.101.365 Лозе Рахлето 0.844 
с. Царевец 78121.101.366 Лозе Рахлето 4.550 
с. Царевец 78121.101.367 Лозе Рахлето 3.762 
с. Царевец 78121.101.372 Лозе Рахлето 3.179 
с. Царевец 78121.101.381 Лозе Рахлето 0.931 
с. Царевец 78121.101.382 Лозе Рахлето 2.069 
с. Царевец 78121.101.383 Лозе Рахлето 0.488 
с. Царевец 78121.101.417 Лозе Рахлето 2.408 
с. Царевец 78121.101.419 Лозе Рахлето 1.485 
с. Царевец 78121.101.420 Лозе Рахлето 1.349 
с. Царевец 78121.101.425 Лозе Рахлето 0.842 
с. Царевец 78121.101.434 Лозе Рахлето 1.000 
с. Царевец 78121.101.436 Лозе Рахлето 2.113 
с. Царевец 78121.101.438 Лозе Рахлето 0.261 
с. Царевец 78121.101.439 Лозе Рахлето 0.578 
с. Царевец 78121.101.440 Лозе Рахлето 2.420 
с. Царевец 78121.101.452 Лозе Рахлето 1.686 
с. Царевец 78121.101.461 Лозе Рахлето 1.785 
с. Царевец 78121.101.470 Лозе Рахлето 0.600 
с. Царевец 78121.101.482 Лозе Рахлето 1.340 
с. Царевец 78121.101.495 Лозе Рахлето 0.313 
с. Царевец 78121.101.517 Лозе Рахлето 1.911 



с. Царевец 78121.101.521 Лозе Рахлето 2.271 
с. Царевец 78121.101.526 Лозе Рахлето 1.266 
с. Царевец 78121.101.554 Лозе Рахлето 0.694 
с. Царевец 78121.101.566 Лозе Рахлето 3.297 
с. Царевец 78121.101.576 Лозе Рахлето 0.908 
с. Царевец 78121.101.581 Лозе Рахлето 0.438 
с. Царевец 78121.101.582 Лозе Рахлето 0.964 
с. Царевец 78121.101.583 Лозе Рахлето 1.495 
с. Царевец 78121.101.594 Лозе Рахлето 1.968 
с. Царевец 78121.101.595 Лозе Рахлето 0.972 
с. Царевец 78121.101.609 Лозе Рахлето 0.298 
с. Царевец 78121.101.61 Лозе Рахлето 1.131 
с. Царевец 78121.101.610 Лозе Рахлето 0.418 
с. Царевец 78121.101.611 Лозе Рахлето 1.115 
с. Царевец 78121.101.613 Лозе Рахлето 0.794 
с. Царевец 78121.101.615 Лозе Рахлето 0.330 
с. Царевец 78121.101.617 Лозе Рахлето 1.658 
с. Царевец 78121.101.618 Лозе Рахлето 0.938 
с. Царевец 78121.101.620 Лозе Рахлето 0.879 
с. Царевец 78121.101.625 Лозе Рахлето 1.968 
с. Царевец 78121.101.626 Лозе Рахлето 0.446 
с. Царевец 78121.101.627 Лозе Рахлето 0.707 
с. Царевец 78121.101.63 Лозе Рахлето 1.137 
с. Царевец 78121.101.631 Лозе Рахлето 3.086 
с. Царевец 78121.101.632 Лозе Рахлето 0.742 
с. Царевец 78121.101.636 Лозе Рахлето 1.492 
с. Царевец 78121.101.65 Лозе Рахлето 1.121 
с. Царевец 78121.101.66 Лозе Рахлето 0.327 
с. Царевец 78121.101.67 Лозе Рахлето 0.543 
с. Царевец 78121.101.670 Лозе Рахлето 2.070 
с. Царевец 78121.101.681 Лозе Рахлето 1.995 
с. Царевец 78121.101.682 Лозе Рахлето 0.368 
с. Царевец 78121.101.69 Лозе Рахлето 0.898 
с. Царевец 78121.101.71 Лозе Рахлето 0.549 
с. Царевец 78121.101.72 Лозе Рахлето 0.385 
с. Царевец 78121.101.74 Лозе Рахлето 0.889 
с. Царевец 78121.101.77 Лозе Рахлето 0.553 
с. Царевец 78121.101.78 Лозе Рахлето 0.632 
с. Царевец 78121.101.81 Лозе Рахлето 0.676 
с. Царевец 78121.101.85 Лозе Рахлето 1.178 
с. Царевец 78121.101.86 Лозе Рахлето 1.315 
с. Царевец 78121.101.87 Лозе Рахлето 1.866 
с. Царевец 78121.101.89 Лозе Рахлето 0.599 
с. Царевец 78121.101.92 Лозе Рахлето 0.950 
с. Царевец 78121.101.93 Лозе Рахлето 1.413 
с. Царевец 78121.101.96 Лозе Рахлето 0.409 
с. Царевец 78121.101.97 Лозе Рахлето 0.861 
с. Царевец 78121.34.1 Овощна градина Дяволска чешма 3.497 
      Общо: 150.618 
с. Червена 80457.51.42 Лозе Лозята 0.487 
с. Червена 80457.51.45 Лозе Лозята 0.473 
с. Червена 80457.51.48 Лозе Лозята 0.536 
      Общо: 1.496 



 

Приложение №2 
Земеделски земи неизползвани две или повече стопански години 

Землище Идентификатор НТП Местност Площ 

гр. Свищов 65766.238.15 Нива   19.591 
гр. Свищов 65766.301.1 Нива Блатото 13.988 
гр. Свищов 65766.671.29 Нива   12.234 
гр. Свищов 65766.79.2 Полска култура Блатото 25.995 
гр. Свищов 65766.82.9 Нива Блатото 18.004 
      Общо: 89.812 
с. Алеково 00237.126.15 Нива Под терасите 0.838 
        
с. Александрово 00285.70.18 Нива Над селото 1.875 
с. Александрово 00285.70.37 Нива Над селото 4.687 
      Общо: 6.562 
с. Българско Сливово 07363.104.194 Друг вид нива Селището 1.580 
с. Българско Сливово  07363.22.92 Изоставена орна земя Свищовски път 0.871 
с. Българско Сливово  07363.27.28 Нива Карна могила  124.666 
с. Българско Сливово  07363.27.78 Изоставена орна земя Карна могила 2.555 
с. Българско Сливово  07363.27.79 Изоставена орна земя Карна могила 0.414 
с. Българско Сливово  07363.27.80 Изоставена орна земя Карна могила 1.571 
с. Българско Сливово  07363.27.81 Изоставена орна земя Карна могила 1.358 
с. Българско Сливово  07363.27.82 Изоставена орна земя Карна могила 0.841 
с. Българско Сливово  07363.27.83 Изоставена орна земя Карна могила 0.217 
с. Българско Сливово  07363.27.84 Изоставена орна земя Карна могила 0.402 
с. Българско Сливово  07363.27.85 Изоставена орна земя Карна могила 0.218 
с. Българско Сливово  07363.27.86 Изоставена орна земя Карна могила 0.528 
с. Българско Сливово  07363.27.87 Изоставена орна земя Карна могила 0.548 
с. Българско Сливово  07363.27.89 Изоставена орна земя Карна могила 1.019 
с. Българско Сливово  07363.27.90 Изоставена орна земя Карна могила 0.810 
с. Българско Сливово  07363.27.92 Изоставена орна земя Карна могила 0.556 
с. Българско Сливово  07363.31.2 Нива Шопов орех 3.311 
с. Българско Сливово  07363.32.1 Нива Шопов орех 3.908 
с. Българско Сливово  07363.48.18 Деградирала орна земя Камъка  14.520 
с. Българско Сливово  07363.53.109 Изоставена орна земя Кънчева чешма 0.212 
с. Българско Сливово  07363.53.110 Изоставена орна земя Кънчева чешма 0.300 
с. Българско Сливово  07363.53.112 Изоставена орна земя Кънчева чешма 0.300 
с. Българско Сливово  07363.53.75 Изоставена орна земя Кънчева чешма 0.301 
с. Българско Сливово  07363.53.94 Нива Кънчева чешма 0.302 
с. Българско Сливово  07363.53.96 Изоставена орна земя Кънчева чешма 0.201 
с. Българско Сливово  07363.53.98 Изоставена орна земя Кънчева чешма 0.300 
      Общо: 161.809 
с. Вардим 10118.143.1 Нива Дживизлъка 4.040 
с. Вардим 10118.253.22 Нива Острите могили 1.255 
с. Вардим 10118.257.3 Нива Новите лозя 1.870 
с. Вардим 10118.304.13 Нива Табите 3.740 
с. Вардим 10118.312.1 Нива Черничките 0.858 
с. Вардим 10118.339.12 Нива Под корията 1.105 
с. Вардим 10118.339.23 Нива Под корията 1.097 
с. Вардим 10118.339.58 Нива Под корията 1.617 



с. Вардим 10118.440.59 Нива Зад старите лозя 1.492 
с. Вардим 10118.440.62 Нива Зад старите лозя 4.325 
с. Вардим 10118.480.41 Нива Старите лозя 0.241 
с. Вардим 10118.480.45 Нива Старите лозя 0.905 
с. Вардим 10118.480.54 Нива Старите лозя 1.356 
с. Вардим 10118.92.44 нива Комасацията 0.038 
с. Вардим 10118.92.46 нива Комасацията 0.526 
      Общо: 20.145 
с. Горна Студена 16393.186.14 Нива Карш дере 0.725 
с. Горна Студена 16393.196.1 Нива Карш дере  2.179 
с. Горна Студена 16393.196.14 Нива Карш дере  2.000 
с. Горна Студена 16393.22.11 Нива Дюзекенлик 4.434 
с. Горна Студена 16393.5.21 Нива Долен копусчик 0.422 
      Общо: 9.760 
с. Деляновци 20630.27.9 Нива Везир тепе 3.334 
с. Деляновци 20630.56.198 Нива   6.121 
      Общо: 9.455 

с. Драгомирово 23431.10.37 
Друг вид поземлен имот 
без определено стопанско 
предназначение 

  8.063 

с. Драгомирово 23431.103.241 
Друг вид поземлен имот 
без определено стопанско 
предназначение 

  12.562 

с. Драгомирово 23431.120.8 Нива Малък сарен 5.621 
с. Драгомирово 23431.126.1 Нива  В село  3.721 
с. Драгомирово 23431.127.1 Нива  В село  1.007 
с. Драгомирово 23431.127.2 Нива  В село  0.435 
с. Драгомирово 23431.128.3 Нива  В село  2.546 
с. Драгомирово 23431.129.6 Изоставена орна земя В село  3.247 
с. Драгомирово 23431.129.8 Изоставена орна земя В село  21.511 
с. Драгомирово 23431.130.6 Нива  В село  1.528 
с. Драгомирово 23431.130.7 Нива  В село  1.361 
с. Драгомирово 23431.131.6 Нива  В село  0.632 
с. Драгомирово 23431.132.1 Нива  В село  1.725 
с. Драгомирово 23431.132.4 Нива  В село  0.777 
с. Драгомирово 23431.132.5 Нива  В село  3.161 
с. Драгомирово 23431.133.1 Изоставена орна земя В село  1.063 
с. Драгомирово 23431.133.2 Изоставена орна земя В село  2.620 
с. Драгомирово 23431.133.3 Изоставена орна земя В село  1.242 
с. Драгомирово 23431.133.4 Изоставена орна земя В село  0.654 
с. Драгомирово 23431.133.5 Изоставена орна земя В село  0.451 
с. Драгомирово 23431.133.7 Изоставена орна земя В село  7.331 

с. Драгомирово 23431.151.15 
Друг вид поземлен имот 
без определено стопанско 
предназначение 

  30.062 

с. Драгомирово 23431.24.8 Нива  Калтака 79.497 
с. Драгомирово 23431.29.7 Изоставена орна земя Калтака 2.816 
с. Драгомирово 23431.40.3 Изоставена орна земя Топрака 18.771 
с. Драгомирово 23431.40.39 Нива Топрака 5.035 
с. Драгомирово 23431.66.1 Изоставена орна земя До село  9.841 
с. Драгомирово 23431.66.15 Изоставена орна земя До село  31.033 
с. Драгомирово 23431.66.3 Изоставена орна земя До село  0.226 
с. Драгомирово 23431.66.4 Изоставена орна земя До село  3.270 
с. Драгомирово 23431.66.5 Изоставена орна земя До село  3.304 



с. Драгомирово 23431.66.6 Изоставена орна земя До село  2.737 
с. Драгомирово 23431.66.7 Изоставена орна земя До село  2.120 
с. Драгомирово 23431.66.9 Изоставена орна земя До село  2.213 
с. Драгомирово 23431.67.6 Нива  До село  1.695 
с. Драгомирово 23431.67.9 Нива  До село  2.572 
с. Драгомирово 23431.70.21 Нива  Влашките лозя 4.676 
с. Драгомирово 23431.71.56 Изоставена орна земя Кюнка 4.620 

с. Драгомирово 23431.72.72 
Друг вид поземлен имот 
без определено стопанско 
предназначение 

  10.356 

с. Драгомирово 23431.75.11 Изоставена орна земя Кюнка 13.698 
с. Драгомирово 23431.77.27 Изоставена орна земя Кюнка 3.557 
с. Драгомирово 23431.82.4 Изоставена орна земя Малък сарен  5.845 
с. Драгомирово 23431.83.6 Изоставена орна земя Малък сарен  17.242 
      Общо: 336.444 
с. Козловец 37784.116.5 Нива   4.711 
с. Козловец 37784.16.4 Нива Абушев трап 4.805 
с. Козловец 37784.164.1 Нива Курдене 6.205 
с. Козловец 37784.18.3 Нива Абушев трап 10.713 
с. Козловец 37784.237.1 Нива Акчарско 10.485 
с. Козловец 37784.266.1 Нива Бостанлъка 19.315 
с. Козловец 37784.268.1 Нива Бостанлъка 18.113 
с. Козловец 37784.274.1 Нива Бостанлъка 7.210 
с. Козловец 37784.275.1 Нива    
с. Козловец 37784.276.1 Нива Бостанлъка 4.930 
с. Козловец 37784.28.1 Нива Абушев трап 15.826 
с. Козловец 37784.308.407 Нива   4.080 
с. Козловец 37784.409.15 Нива   7.558 
с. Козловец 37784.501.1 Изоставена орна земя   5.509 
   Общо: 123.685 
с. Морава 49028.119.10 Нива Лозята 7.015 
с. Морава 49028.120.2 Нива Лозята 9.971 
с. Морава 49028.34.35 Изоставена орна земя Ливадите 3.055 
с. Морава 49028.36.8 Нива Гробищата 3.457 
с. Морава 49028.37.6 Нива Кантона 3.679 
с. Морава 49028.61.6 Изоставена орна земя До село 1.595 
с. Морава 49028.67.24 Изоставена орна земя Воловарски баир 8.341 
с. Морава 49028.75.1 Нива Селище 2.250 
      Общо: 39.363 
с. Овча могила 53196.110.10 Изоставена орна земя   6.475 
с. Овча могила 53196.129.10 Нива Балкан баир  0.954 
с. Овча могила 53196.129.11 Нива Балкан баир  1.040 
с. Овча могила 53196.129.18 Нива Балкан баир  1.099 
с. Овча могила 53196.129.8 Нива Балкан баир  1.319 
с. Овча могила 53196.129.9 Нива Балкан баир  0.995 
с. Овча могила 53196.130.1 Нива Балкан баир  0.618 
с. Овча могила 53196.130.18 Нива Балкан баир  0.972 
с. Овча могила 53196.130.19 Нива Балкан баир  0.933 
с. Овча могила 53196.130.66 Нива Балкан баир  1.503 
с. Овча могила 53196.130.67 Нива Балкан баир  1.027 
с. Овча могила 53196.130.68 Нива Балкан баир  1.078 
с. Овча могила 53196.130.72 Нива Балкан баир  1.014 
с. Овча могила 53196.130.88 Нива Балкан баир  0.994 
с. Овча могила 53196.130.89 Нива Балкан баир  0.520 



с. Овча могила 53196.137.13 Нива Под гората 2.196 
с. Овча могила 53196.27.3 Изоставена орна земя Орта баир  16.905 
с. Овча могила 53196.27.4 Изоставена орна земя Орта баир  9.360 
с. Овча могила 53196.42.14 Изоставена орна земя Смрадликата  31.079 
с. Овча могила 53196.9.1 Изоставена орна земя Елията 2.234 
      Общо: 82.315 
с. Ореш 53672.1.1 Друг вид нива Равнището  0.367 
с. Ореш 53672.1.52 Друг вид нива Равнището  1.353 
с. Ореш 53672.1.61 Друг вид нива Равнището  0.795 
с. Ореш 53672.1.64 Друг вид нива Равнището  0.689 
с. Ореш 53672.1.67 Друг вид нива Равнището  0.573 
с. Ореш 53672.1.70 Друг вид нива Равнището  0.877 
с. Ореш 53672.14.1 Друг вид нива Попова греда 0.723 
с. Ореш 53672.142.32 Нива Радловец 0.662 
с. Ореш 53672.155.6 Друг вид нива Хаджиахмедова страна 8.105 
с. Ореш 53672.183.11 Друг вид нива Бендера  0.98 
с. Ореш 53672.183.3 Друг вид нива Бендера  0.775 
с. Ореш 53672.183.6 Друг вид нива Бендера  0.909 
с. Ореш 53672.183.7 Друг вид нива Бендера  0.849 
с. Ореш 53672.183.9 Друг вид нива Бендера  1.172 
с. Ореш 53672.19.4 Изоставена орна земя Попова греда 1.121 
с. Ореш 53672.2.27 Друг вид нива Братушков дол 0.793 
с. Ореш 53672.2.40 Друг вид нива Братушков дол 0.206 
с. Ореш 53672.2.67 Друг вид нива Братушков дол 0.914 
с. Ореш 53672.217.10 Изоставена орна земя Блатото 10.408 
с. Ореш 53672.236.6 Друг вид нива Мочура 9.692 
с. Ореш 53672.249.1 Друг вид нива Бендера 0.216 
с. Ореш 53672.249.22 Друг вид нива Бендера 0.124 
с. Ореш 53672.249.27 Друг вид нива Бендера 0.342 
с. Ореш 53672.249.3 Друг вид нива Бендера 1.131 
с. Ореш 53672.249.4 Друг вид нива Бендера 2.170 
с. Ореш 53672.249.5 Друг вид нива Бендера 1.712 
с. Ореш 53672.249.6 Друг вид нива Бендера 0.490 
с. Ореш 53672.252.7 Нива Клисурата 1.000 
с. Ореш 53672.256.13 Друг вид нива Матката 8.026 
с. Ореш 53672.256.17 Друг вид нива Матката 4.000 
с. Ореш 53672.256.9 Друг вид нива Матката 4.503 
с. Ореш 53672.257.16 Нива Матката 1.380 
с. Ореш 53672.257.3 Друг вид нива Матката 3.251 
с. Ореш 53672.258.15 Нива Матката 0.671 
с. Ореш 53672.26.21 Друг вид нива Друма 4.468 
с. Ореш 53672.26.5 Друг вид нива Друма 2.214 
с. Ореш 53672.3.107 Друг вид нива Братушков дол 0.914 
с. Ореш 53672.3.139 Друг вид нива Братушков дол 0.733 
с. Ореш 53672.3.23 Друг вид нива Братушков дол 0.749 
с. Ореш 53672.3.28 Друг вид нива Братушков дол 1.210 
с. Ореш 53672.3.31 Друг вид нива Братушков дол 0.659 
с. Ореш 53672.3.32 Друг вид нива Братушков дол 0.906 
с. Ореш 53672.3.36 Друг вид нива Братушков дол 0.289 
с. Ореш 53672.3.44 Друг вид нива Братушков дол 1.426 
с. Ореш 53672.3.45 Друг вид нива Братушков дол 1.818 
с. Ореш 53672.3.53 Друг вид нива Братушков дол 2.370 
с. Ореш 53672.3.6 Друг вид нива Братушков дол 0.485 
с. Ореш 53672.3.60 Друг вид нива Братушков дол 0.802 



с. Ореш 53672.3.66 Друг вид нива Братушков дол 0.424 
с. Ореш 53672.3.75 Друг вид нива Братушков дол 0.451 
с. Ореш 53672.3.8 Друг вид нива Братушков дол 1.420 
с. Ореш 53672.3.82 Друг вид нива Братушков дол 0.834 
с. Ореш 53672.3.98 Друг вид нива Братушков дол 0.535 
с. Ореш 53672.338.76 Изоставена орна земя Попова греда 11.377 
с. Ореш 53672.49.7 Изоставена орна земя Стара ливада 2.066 
с. Ореш 53672.5.1 Изоставена орна земя Мочура  8.128 
с. Ореш 53672.5.103 Друг вид нива Мочура  0.278 
с. Ореш 53672.5.109 Друг вид нива Мочура  2.300 
с. Ореш 53672.5.110 Друг вид нива Мочура  2.130 
с. Ореш 53672.5.111 Друг вид нива Мочура  2.169 
с. Ореш 53672.5.112 Друг вид нива Мочура  1.817 
с. Ореш 53672.5.113 Друг вид нива Мочура  1.030 
с. Ореш 53672.5.115 Друг вид нива Мочура  0.889 
с. Ореш 53672.5.131 Друг вид нива Мочура  3.237 
с. Ореш 53672.5.132 Изоставена орна земя Мочура  4.351 
с. Ореш 53672.5.133 Друг вид нива Мочура  2.110 
с. Ореш 53672.5.135 Друг вид нива Мочура  1.415 
с. Ореш 53672.5.136 Друг вид нива Мочура  0.772 
с. Ореш 53672.5.139 Друг вид нива Мочура  1.293 
с. Ореш 53672.5.141 Друг вид нива Мочура  1.022 
с. Ореш 53672.5.142 Друг вид нива Мочура  3.976 
с. Ореш 53672.5.146 Изоставена орна земя Мочура  7.107 
с. Ореш 53672.5.147 Друг вид нива Мочура  1.382 
с. Ореш 53672.5.149 Друг вид нива Мочура  2.786 
с. Ореш 53672.5.154 Друг вид нива Мочура  0.714 
с. Ореш 53672.5.155 Друг вид нива Мочура  1.758 
с. Ореш 53672.5.161 Друг вид нива Мочура  1.151 
с. Ореш 53672.5.165 Друг вид нива Мочура  1.016 
с. Ореш 53672.5.170 Друг вид нива Мочура  0.466 
с. Ореш 53672.5.174 Друг вид нива Мочура  0.999 
с. Ореш 53672.5.180 Друг вид нива Мочура  0.320 
с. Ореш 53672.5.181 Друг вид нива Мочура  0.600 
с. Ореш 53672.5.182 Друг вид нива Мочура  0.566 
с. Ореш 53672.5.186 Друг вид нива Мочура  1.222 
с. Ореш 53672.5.189 Друг вид нива Мочура  1.236 
с. Ореш 53672.5.192 Друг вид нива Мочура  0.798 
с. Ореш 53672.5.196 Друг вид нива Мочура  0.626 
с. Ореш 53672.5.199 Друг вид нива Мочура  1.230 
с. Ореш 53672.5.203 Друг вид нива Мочура  0.341 
с. Ореш 53672.5.207 Друг вид нива Мочура  0.682 
с. Ореш 53672.5.209 Друг вид нива Мочура  0.926 
с. Ореш 53672.5.214 Друг вид нива Мочура  0.407 
с. Ореш 53672.5.215 Друг вид нива Мочура  0.083 
с. Ореш 53672.5.216 Друг вид нива Мочура  0.836 
с. Ореш 53672.5.220 Друг вид нива Мочура  0.968 
с. Ореш 53672.5.221 Друг вид нива Мочура  1.396 
с. Ореш 53672.5.222 Друг вид нива Мочура  1.503 
с. Ореш 53672.5.230 Друг вид нива Мочура  0.356 
с. Ореш 53672.5.234 Друг вид нива Мочура  1.23 
с. Ореш 53672.5.239 Друг вид нива Мочура  1.795 
с. Ореш 53672.5.240 Друг вид нива Мочура  0.823 
с. Ореш 53672.5.242 Друг вид нива Мочура  1.156 



с. Ореш 53672.5.245 Друг вид нива Мочура  1.311 
с. Ореш 53672.5.246 Друг вид нива Мочура  1.936 
с. Ореш 53672.5.249 Друг вид нива Мочура  0.468 
с. Ореш 53672.5.250 Друг вид нива Мочура  1.913 
с. Ореш 53672.5.255 Друг вид нива Мочура  2.877 
с. Ореш 53672.5.256 Друг вид нива Мочура  0.987 
с. Ореш 53672.5.259 Друг вид нива Мочура  1.676 
с. Ореш 53672.5.29 Друг вид нива Мочура  0.5 
с. Ореш 53672.5.31 Друг вид нива Мочура  3.757 
с. Ореш 53672.5.32 Друг вид нива Мочура  0.941 
с. Ореш 53672.5.35 Друг вид нива Мочура  1.16 
с. Ореш 53672.5.37 Друг вид нива Мочура  0.657 
с. Ореш 53672.5.42 Друг вид нива Мочура  0.376 
с. Ореш 53672.5.45 Изоставена орна земя Мочура  6.853 
с. Ореш 53672.5.46 Друг вид нива Мочура  0.667 
с. Ореш 53672.5.47 Друг вид нива Мочура  0.826 
с. Ореш 53672.5.5 Друг вид нива Мочура  1.282 
с. Ореш 53672.5.51 Друг вид нива Мочура  0.465 
с. Ореш 53672.5.54 Друг вид нива Мочура  0.33 
с. Ореш 53672.5.57 Друг вид нива Мочура  1.187 
с. Ореш 53672.5.61 Друг вид нива Мочура  0.581 
с. Ореш 53672.5.68 Друг вид нива Мочура  0.675 
с. Ореш 53672.5.69 Друг вид нива Мочура  1.568 
с. Ореш 53672.5.80 Друг вид нива Мочура  4.346 
с. Ореш 53672.5.85 Друг вид нива Мочура  1.194 
с. Ореш 53672.5.96 Друг вид нива Мочура  1.115 
с. Ореш 53672.53.4 Друг вид нива Ливадето 0.166 
с. Ореш 53672.59.12 Друг вид нива Бендера 5.275 
с. Ореш 53672.6.1 Друг вид нива Киркювец 0.672 
с. Ореш 53672.6.10 Друг вид нива Киркювец 0.482 
с. Ореш 53672.6.100 Друг вид нива Киркювец 0.424 
с. Ореш 53672.6.109 Друг вид нива Киркювец 1.240 
с. Ореш 53672.6.112 Друг вид нива Киркювец 2.126 
с. Ореш 53672.6.113 Друг вид нива Киркювец 0.889 
с. Ореш 53672.6.115 Друг вид нива Киркювец 1.132 
с. Ореш 53672.6.116 Друг вид нива Киркювец 1.695 
с. Ореш 53672.6.119 Друг вид нива Киркювец 1.306 
с. Ореш 53672.6.123 Друг вид нива Киркювец 1.046 
с. Ореш 53672.6.124 Друг вид нива Киркювец 0.936 
с. Ореш 53672.6.125 Друг вид нива Киркювец 0.744 
с. Ореш 53672.6.127 Друг вид нива Киркювец 0.374 
с. Ореш 53672.6.14 Друг вид нива Киркювец 11.998 
с. Ореш 53672.6.151 Друг вид нива Киркювец 1.366 
с. Ореш 53672.6.156 Друг вид нива Киркювец 0.803 
с. Ореш 53672.6.158 Друг вид нива Киркювец 0.969 
с. Ореш 53672.6.160 Друг вид нива Киркювец 1.063 
с. Ореш 53672.6.164 Друг вид нива Киркювец 0.256 
с. Ореш 53672.6.167 Друг вид нива Киркювец 0.166 
с. Ореш 53672.6.169 Друг вид нива Киркювец 0.204 
с. Ореш 53672.6.17 Друг вид нива Киркювец 0.207 
с. Ореш 53672.6.191 Друг вид нива Киркювец 2.200 
с. Ореш 53672.6.2 Друг вид нива Киркювец 0.395 
с. Ореш 53672.6.20 Друг вид нива Киркювец 0.370 
с. Ореш 53672.6.200 Друг вид нива Киркювец 0.250 



с. Ореш 53672.6.203 Друг вид нива Киркювец 0.262 
с. Ореш 53672.6.209 Друг вид нива Киркювец 0.799 
с. Ореш 53672.6.21 Друг вид нива Киркювец 0.367 
с. Ореш 53672.6.219 Друг вид нива Киркювец 0.712 
с. Ореш 53672.6.220 Друг вид нива Киркювец 0.487 
с. Ореш 53672.6.221 Друг вид нива Киркювец 0.515 
с. Ореш 53672.6.224 Друг вид нива Киркювец 0.540 
с. Ореш 53672.6.23 Друг вид нива Киркювец 0.381 
с. Ореш 53672.6.230 Друг вид нива Киркювец 0.703 
с. Ореш 53672.6.237 Друг вид нива Киркювец 0.484 
с. Ореш 53672.6.247 Друг вид нива Киркювец 0.305 
с. Ореш 53672.6.248 Друг вид нива Киркювец 0.256 
с. Ореш 53672.6.252 Друг вид нива Киркювец 0.820 
с. Ореш 53672.6.255 Друг вид нива Киркювец 0.495 
с. Ореш 53672.6.256 Друг вид нива Киркювец 0.904 
с. Ореш 53672.6.260 Друг вид нива Киркювец 0.966 
с. Ореш 53672.6.262 Друг вид нива Киркювец 0.781 
с. Ореш 53672.6.265 Друг вид нива Киркювец 0.564 
с. Ореш 53672.6.267 Друг вид нива Киркювец 0.526 
с. Ореш 53672.6.269 Друг вид нива Киркювец 0.793 
с. Ореш 53672.6.273 Друг вид нива Киркювец 0.736 
с. Ореш 53672.6.279 Друг вид нива Киркювец 0.767 
с. Ореш 53672.6.28 Друг вид нива Киркювец 0.452 
с. Ореш 53672.6.280 Друг вид нива Киркювец 0.549 
с. Ореш 53672.6.284 Друг вид нива Киркювец 1.091 
с. Ореш 53672.6.285 Друг вид нива Киркювец 1.155 
с. Ореш 53672.6.290 Друг вид нива Киркювец 1.557 
с. Ореш 53672.6.291 Друг вид нива Киркювец 0.702 
с. Ореш 53672.6.292 Друг вид нива Киркювец 1.054 
с. Ореш 53672.6.295 Друг вид нива Киркювец 1.306 
с. Ореш 53672.6.30 Друг вид нива Киркювец 0.386 
с. Ореш 53672.6.300 Друг вид нива Киркювец 0.832 
с. Ореш 53672.6.303 Друг вид нива Киркювец 0.560 
с. Ореш 53672.6.305 Друг вид нива Киркювец 0.662 
с. Ореш 53672.6.309 Друг вид нива Киркювец 1.078 
с. Ореш 53672.6.31 Друг вид нива Киркювец 0.288 
с. Ореш 53672.6.314 Друг вид нива Киркювец 0.731 
с. Ореш 53672.6.316 Друг вид нива Киркювец 2.655 
с. Ореш 53672.6.326 Друг вид нива Киркювец 0.539 
с. Ореш 53672.6.327 Друг вид нива Киркювец 1.147 
с. Ореш 53672.6.328 Друг вид нива Киркювец 1.492 
с. Ореш 53672.6.333 Друг вид нива Киркювец 0.595 
с. Ореш 53672.6.36 Друг вид нива Киркювец 1.359 
с. Ореш 53672.6.37 Друг вид нива Киркювец 0.759 
с. Ореш 53672.6.40 Друг вид нива Киркювец 0.871 
с. Ореш 53672.6.47 Друг вид нива Киркювец 18.983 
с. Ореш 53672.6.49 Друг вид нива Киркювец 0.881 
с. Ореш 53672.6.51 Друг вид нива Киркювец 1.111 
с. Ореш 53672.6.52 Изоставена орна земя Киркювец 16.324 
с. Ореш 53672.6.54 Друг вид нива Киркювец 0.723 
с. Ореш 53672.6.56 Друг вид нива Киркювец 0.759 
с. Ореш 53672.6.57 Друг вид нива Киркювец 0.856 
с. Ореш 53672.6.58 Друг вид нива Киркювец 0.987 
с. Ореш 53672.6.6 Друг вид нива Киркювец 4.645 



с. Ореш 53672.6.66 Друг вид нива Киркювец 0.792 
с. Ореш 53672.6.68 Друг вид нива Киркювец 0.305 
с. Ореш 53672.6.80 Друг вид нива Киркювец 0.792 
с. Ореш 53672.6.81 Друг вид нива Киркювец 1.095 
с. Ореш 53672.6.85 Друг вид нива Киркювец 0.159 
с. Ореш 53672.6.95 Друг вид нива Киркювец 2.496 
с. Ореш 53672.63.22 Друг вид нива Кертика 0.840 
с. Ореш 53672.7.1 Друг вид нива Вратницата  0.253 
с. Ореш 53672.7.21 Друг вид нива Вратницата  0.535 
с. Ореш 53672.7.31 Друг вид нива Вратницата  1.011 
с. Ореш 53672.7.32 Друг вид нива Вратницата  1.457 
с. Ореш 53672.7.33 Друг вид нива Вратницата  1.181 
с. Ореш 53672.7.36 Друг вид нива Вратницата  0.711 
с. Ореш 53672.7.37 Друг вид нива Вратницата  0.491 
с. Ореш 53672.7.40 Друг вид нива Вратницата  1.099 
с. Ореш 53672.7.51 Друг вид нива Вратницата  0.214 
с. Ореш 53672.7.57 Друг вид нива Вратницата  0.327 
с. Ореш 53672.7.72 Друг вид нива Вратницата  1.050 
с. Ореш 53672.7.74 Друг вид нива Вратницата  0.934 
с. Ореш 53672.7.77 Друг вид нива Вратницата  1.024 
с. Ореш 53672.7.82 Друг вид нива Вратницата  1.041 
с. Ореш 53672.7.84 Друг вид нива Вратницата  0.956 
с. Ореш 53672.7.98 Друг вид нива Вратницата  0.186 
с. Ореш 53672.8.11 Друг вид нива Смрадликата 3.122 
с. Ореш 53672.8.18 Друг вид нива Смрадликата 1.145 
с. Ореш 53672.8.21 Друг вид нива Смрадликата 2.487 
с. Ореш 53672.8.5 Друг вид нива Смрадликата 4.487 
с. Ореш 53672.8.6 Друг вид нива Смрадликата 2.855 
с. Ореш 53672.9.16 Друг вид нива Клисурата 2.384 
с. Ореш 53672.9.18 Друг вид нива Клисурата 1.737 
с. Ореш 53672.9.19 Друг вид нива Клисурата 3.260 
с. Ореш 53672.9.20 Друг вид нива Клисурата 1.755 
с. Ореш 53672.9.21 Друг вид нива Клисурата 3.056 
с. Ореш 53672.9.3 Друг вид нива Клисурата 1.338 
с. Ореш 53672.9.4 Друг вид нива Клисурата 1.013 
      Общо: 386.767 
с. Хаджидимитрово 77013.112.185 Нива Козловско 0.471 
с. Хаджидимитрово 77013.130.34 Нива Новите лозя 0.011 
      Общо: 0.482 
с. Царевец 78121.10.1 Нива Лагера 0.190 
с. Царевец 78121.10.5 Нива Лагера 0.449 
с. Царевец 78121.10.6 Нива Лагера 0.321 
с. Царевец 78121.10.7 Нива Лагера 0.519 
с. Царевец 78121.101.415 Нива Рахлето 2.443 
с. Царевец 78121.101.662 Нива Рахлето 2.020 
с. Царевец 78121.101.715 Нива Рахлето 0.241 
с. Царевец 78121.102.16 Нива В село 2.738 
с. Царевец 78121.102.20 Нива   3.436 
с. Царевец 78121.104.6 Нива Царевско дере 1.417 
с. Царевец 78121.106.7 Нива Вълнарев трап 0.440 
с. Царевец 78121.107.37 Нива Плазна  0.569 
с. Царевец 78121.107.38 Нива Плазна  0.283 
с. Царевец 78121.25.1 Нива Козлова чешма 11.184 



с. Царевец 78121.29.11 Нива Дюзлюка 3.573 
с. Царевец 78121.29.5 Нива Срещу село 0.284 
с. Царевец 78121.29.7 Нива Дюзлюка  2.119 
с. Царевец 78121.30.1 Нива Балабанова чешма 0.635 
с. Царевец 78121.32.64 Изоставена орна земя Срещу мазун 2.283 
с. Царевец 78121.35.14 Нива Мусов орман 1.840 
с. Царевец 78121.35.18 Нива Мусов орман 2.767 
с. Царевец 78121.35.20 Нива Мусов орман 2.601 
с. Царевец 78121.35.6 Нива Мусов орман 12.967 
с. Царевец 78121.35.8 Нива Мусов орман 15.798 
с. Царевец 78121.36.1 Нива Мазун 0.312 
с. Царевец 78121.37.1 Нива Мемишов трап  2.139 
с. Царевец 78121.40.25 Нива Банков трап 7.194 
с. Царевец 78121.43.106 Нива Над село 0.664 
с. Царевец 78121.43.107 Нива Над село 0.989 
с. Царевец 78121.43.111 Нива Над село 0.407 
с. Царевец 78121.43.112 Нива Над село 0.360 
с. Царевец 78121.43.114 Нива Над село 0.343 
с. Царевец 78121.43.115 Нива Над село 0.217 
с. Царевец 78121.43.117 Нива Над село 0.629 
      Общо: 84.371 
с. Червена 80457.106.42 Изоставена орна земя Барата 3.276 
с. Червена 80457.20.4 Нива Караман дол  5.449 
      Общо: 8.725 
 

Приложение №3 
Имоти отдадени за възстановяване на трайни насаждения 

Землище Идентификатор НТП Местност Площ 
с. Българско Сливово  07363.53.1 Изоставено трайно насаждение Кънчева чешма 5.717 
с. Българско Сливово  07363.53.21 Изоставено трайно насаждение Кънчева чешма 3.565 
с. Българско Сливово  07363.53.22 Изоставено трайно насаждение Кънчева чешма 3.958 
с. Българско Сливово  07363.53.38 Изоставено трайно насаждение Кънчева чешма 2.686 
с. Българско Сливово  07363.53.39 Изоставено трайно насаждение Кънчева чешма 0.200 
с. Българско Сливово  07363.53.41 Изоставено трайно насаждение Кънчева чешма 0.801 
с. Българско Сливово  07363.53.42 Изоставено трайно насаждение Кънчева чешма 1.301 
с. Българско Сливово  07363.53.43 Изоставено трайно насаждение Кънчева чешма 4.358 
с. Българско Сливово  07363.53.44 Изоставено трайно насаждение Кънчева чешма 4.338 
с. Българско Сливово  07363.53.45 Изоставено трайно насаждение Кънчева чешма 0.804 
с. Българско Сливово  07363.53.47 Изоставено трайно насаждение Кънчева чешма 0.771 
с. Българско Сливово  07363.53.49 Изоставено трайно насаждение Кънчева чешма 0.192 
с. Българско Сливово  07363.53.50 Изоставено трайно насаждение Кънчева чешма 2.623 
с. Българско Сливово  07363.53.9 Изоставено трайно насаждение Кънчева чешма 0.494 
      Общо: 31.808 
с. Деляновци 20630.68.1 Изоставено трайно насаждение   48.873 
     
с. Морава 49028.115.1 Изоставено трайно насаждение Кюклюка 4.325 
с. Морава 49028.116.3 Изоставено трайно насаждение Кюклюка 6.795 
с. Морава 49028.57.10 Изоставено трайно насаждение Широкия баир 6.935 
      Общо: 18.055 
с. Овча Могила 53196.128.4 Изоставено трайно насаждение Балкан баир 10.506 
с. Овча Могила 53196.62.1 Изоставено трайно насаждение Сюлейман баир 5.522 
с. Овча Могила 53196.62.11 Изоставено трайно насаждение Сюлейман баир 5.145 



с. Овча Могила 53196.64.6 Изоставено трайно насаждение Сусур баир 9.440 
      Общо: 30.613 
с. Царевец 78121.10.18 Изоставено трайно насаждение Лагера 25.127 
с. Царевец 78121.105.2 Изоставено трайно насаждение Конарката 45.406 
с. Царевец 78121.106.29 Изоставено трайно насаждение Вълнарев трап 10.322 
с. Царевец 78121.107.12 Изоставено трайно насаждение Плазна 1.110 
с. Царевец 78121.14.299 Изоставено трайно насаждение   44.619 
с. Царевец 78121.24.6 Изоставено трайно насаждение Козлова ялия 15.616 
с. Царевец 78121.34.11 Изоставено трайно насаждение Дяволска чешма 2.266 
с. Царевец 78121.34.2 Изоставено трайно насаждение Дяволска чешма 12.439 
с. Царевец 78121.39.19 Изоставено трайно насаждение Моцов трап  6.979 
с. Царевец 78121.40.5 Изоставено трайно насаждение Банков трап  51.412 
      Общо: 215.296 

 
                                                                                                                        Приложение № 4 

Свободни имоти от общинския поземлен фонд в землищата на Община Свищов  

Землище Идентификатор НТП Местност Площ 

с. Алеково 00237.152.3 Нива   41.755 
        
с. Александрово 00285.1.38 Нива  Копусчика  26.677 
        
с. Българско Сливово 07363.38.5 Нива Бреста  24.002 
с. Българско Сливово 07363.85.120 Нива  Костов орех 18.002 
      Общо: 42.004 
с. Горна Студена 16393.93.9 Нива  Белия път  20.726 
        
с. Деляновци 20630.5.29 Нива  Баръновец 16.109 
        
с. Козловец 37784.130.8 Нива Кална дере 18.001 
с. Козловец 37784.131.3 Нива Кална дере 28.280 
с. Козловец 37784.137.12 Нива Американски лозя 10.000 
с. Козловец 37784.147.2 Нива Бахчалъка  31.301 
с. Козловец 37784.165.1 Нива Курдене 16.772 
с. Козловец 37784.170.33 Нива Хаджидимитровско 14.655 
с. Козловец 37784.183.15 Нива Алеково равнината 21.702 
с. Козловец 37784.218.22 Нива Студенско  10.001 
с. Козловец 37784.22.7 Нива Бостанлъка  26.158 
с. Козловец 37784.278.6 Нива Бостанлъка 39.142 
 с. Козловец  37784.94.1  Нива  Лозенка трапа 107.276 
   Общо: 323.288 
с. Морава 49028.16.7 Нива  Сазеолу 11.627 
с. Морава 49028.31.2 Нива  Зад баира  30.921 
с. Морава 49028.31.4 Нива  Зад баира  44.259 
с. Морава 49028.31.46 Нива  Зад баира  12.209 
с. Морава 49028.31.6 Нива  Зад баира  12.201 
с. Морава 49028.40.10 Нива  Комлука  42.207 
с. Морава 49028.41.20 Нива  Комлука  18.500 
      Общо: 171.924 
с. Овча могила 53196.138.10 Нива  Под гората 19.796 
с. Овча могила 53196.158.9 Нива  Червенски път  14.127 



с. Овча могила 53196.173.39 Нива  Моравски път  15.105 
с. Овча могила 53196.33.48 Нива  Ливадски път 10.436 
      Общо: 59.464 
с. Хаджидимитрово 77013.111.102 Нива  Козловско 30.385 
с. Хаджидимитрово 77013.75.39 Нива  Смрадликата  10.798 
      Общо: 41.183 
с. Царевец 78121.101.388 Нива  Рахлето  12.496 
с. Царевец 78121.103.14 Нива  Манастирски баир  15.157 
с. Царевец 78121.106.14 Нива  Вълнарев трап 19.502 
с. Царевец 78121.106.8 Нива  Вълнарев трап 13.031 
с. Царевец 78121.107.2 Нива  Плазна  11.001 
с. Царевец 78121.107.36 Нива  Плазна  21.113 
с. Царевец 78121.109.73 Нива  Горен дюзлюк 12.924 
с. Царевец 78121.18.9 Нива  Държавен път  13.585 
с. Царевец 78121.27.58 Нива  Тенчова могила  17.301 
      Общо: 136.11 
с. Червена 80457.106.45 Нива  Под гората 12.747 
с. Червена 80457.47.10 Нива  Барата  12.315 
с. Червена 80457.52.14 Нива  Лозята  16.067 
с. Червена 80457.52.9 Нива  Лозята  11.993 
с. Червена 80457.54.8 Нива  Лозята  10.045 
      Общо: 63.167 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО НОРМАТИВНА УРЕДБА, ГРАЖДАНСКИ 
ПРАВА, ОБЩЕСТВЕН РЕД И СИГУРНОСТ 

 
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ, ФИНАНСИ И 

БЮДЖЕТ 
 
ДО  
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СВИЩОВ 
 

Доклад 
 

от  
 

Елена Александрова – Председател на ПК по “Нормативна уредба, граждански 
права, обществен ред и сигурност” 

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

развитие, финанси и бюджет”  
 

Уважаеми г-н Председател, уведомяваме Ви, че на 21.04.2021 г. от 14:30 часа,   
Постоянната комисия по “Нормативна уредба, граждански права, обществен ред и 
сигурност” и Постоянната комисия по “Икономическо развитие, финанси и 
бюджет”, в присъствието на д-р Кристиян Кирилов – Председател на Общински 
съвет – Свищов и Милена Личева – Директор на ОП „Обреди – Свищов“, 
проведоха съвместно заседание чрез приложение за видеоконферентни разговори, 
което предлага разширени възможности за чат, гласова и видео комуникация - 
Zoom. 

На заседанието от общо 7 члена на ПК по “Нормативна уредба, граждански 
права, обществен ред и сигурност” присъстваха 7 съветници, от общо 7 члена на ПК 
по “Икономическо развитие, финанси и бюджет” присъстваха 7 съветници. 

ПК по “Нормативна уредба, граждански права, обществен ред и сигурност” и 
ПК по “Икономическо развитие, финанси и бюджет”, разгледаха предложение с Вх. 
№ 843/22.03.2021 г. от д-р Генчо Генчев – Кмет на община Свищов. 

В дебатите участваха Елена Александрова, София Вергилова - Георгиева, 
Любомир Чавдаров, Калин Костов, д-р Мария Тодорова, д-р Кристиян Кирилов – 
Председател на Общински съвет – Свищов и Милена Личева – Директор на ОП 
„Обреди – Свищов“. 

При кворум от 7 общински съветници, с 6 гласа „За”, „Против” – няма и  
„Въздържал се” – 1, предложението на д-р Генчо Генчев – Кмет на община Свищов 
се прие от ПК по “Нормативна уредба, граждански права, обществен ред и 
сигурност”. При кворум от 7 общински съветници, със 7 гласа „За”, „Против” – 
няма и  „Въздържали се” – няма, предложението на д-р Генчо Генчев – Кмет на 
община Свищов се прие от ПК по “Икономическо развитие, финанси и бюджет”. 



Постоянната комисия по “Нормативна уредба, граждански права, обществен 
ред и сигурност” и Постоянната комисия по “Икономическо развитие, финанси и 
бюджет” приеха и предлагат на Общински съвет – Свищов следния 

 
ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ 

 
взет на заседание на комисията, 

проведено на 21.04.2021 г. 
 

 
ОТНОСНО: Изменения и допълнения в Наредбата за определяне и 

администриране на местните такси и цени на услуги 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. 6, ал. 1, т. ж и ал. 2, чл. 7, чл. 8, 
ал. 1 и чл. 9 от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ), чл. 12 и чл. 43 от 
Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на 
територията на община Свищов, докладна записка с рег. индекс № 08-00-
344/17.02.2021 г. от директора на ОП „Обреди – Свищов“ и предложение с Вх. № 
843/22.03.2021 г. от д-р Генчо Генчев – Кмет на община Свищов, Общински съвет – 
Свищов, 

 
РЕШИ: 

 
ПРИЕМА следните изменения и допълнения в Наредбата за определяне и 

администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община 
Свищов: 

1. В ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 „ОТКУПУВАНЕ НА ГРОБНИ МЕСТА“, т. 1 
Откупуване на гробни места, т. 1 – т. 6 се изменят както следва: 

1. Такса за откупуване на гробно място I-ва категория за 15 години – 50 лв.; 
2. Такса за откупуване на гробно място I-ва категория за вечни времена – 250 

лв. Забележка: Таксата по т. 2 се заплаща след изтичане на срока за откупено 
гробно място по т. 1; 

3. Такса за откупуване на гробно място II-ра категория за 15 години – 35 лв.; 
4. Такса за откупуване на гробно място II-ра категория за вечни времена – 175 

лв. Забележка: Таксата по т. 4 се заплаща след изтичане на срока за откупено 
гробно място по т. 3; 

5. Такса за откупуване на гробно място III-та категория за 15 години – 25 лв.; 
6. Такса за откупуване на гробно място III-та категория за вечни времена – 125 

лв. Забележка: Таксата по т. 6 се заплаща след изтичане на срока за откупено 
гробно място по т. 5. 



2. В ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 „ОТКУПУВАНЕ НА ГРОБНИ МЕСТА“, т. 1 
Откупуване на гробни места, се създават т. 7 и т. 8 със следните текстове: 

7. Такса за откупуване на семейно гробно място (в зависимост от категория и 
срок на откупуване) – двоен размер на таксата, определена в т. 1, т. 2, т. 3, т. 4, т. 5, 
т. 6; 

8. Такса за откупуване на урнов гроб (в зависимост от категория и срок на 
откупуване) – 50% от размера на таксата, определена в т. 1, т. 2, т. 3, т. 4, т. 5, т. 6,  
т. 7. 

3. В ПРИЛОЖЕНИЕ № 1-У „ЦЕНИ НА УСЛУГИ ПРИ РАДОСТНИ, 
ТЪЖНИ РИТУАЛИ И ДРУГИ ПРИ ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „ОБРЕДИ 
– СВИЩОВ“, т. 41. Предлагани услуги при радостни ритуали, т. 2 – т. 4 се 
изменят както следва: 

2. Сключване на граждански брак с ритуал в Община Свищов – 130 лв.; 
3. Сключване на граждански брак с ритуал в заведения за хранене и 

развлечения – 170 лв.; 
4. Сключване на граждански брак с изнесен ритуал в рамките на гр. Свищов на 

открито – 200 лв. 
4. В ПРИЛОЖЕНИЕ № 1-У „ЦЕНИ НА УСЛУГИ ПРИ РАДОСТНИ, 

ТЪЖНИ РИТУАЛИ И ДРУГИ ПРИ ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „ОБРЕДИ 
– СВИЩОВ“, т. 41. Предлагани услуги при радостни ритуали, се създават т. 6 – 
т. 11 със следните текстове: 

6. Сключване на граждански брак с изнесен ритуал в зала извън гр. Свищов – 
250 лв.; 

7. Сключване на граждански брак с изнесен ритуал на открито извън               
гр. Свищов – 270 лв.; 

8. Сключване на граждански брак с ритуал в частен дом – 170 лв.; 
9. Сключване на граждански брак с фолклорен ритуал – 400 лв.; 
10. Сключване на граждански брак с ритуал на специална/символична дата и 

национален празник – 260 лв.; 
11. Именуване – безплатно. 
5. В ПРИЛОЖЕНИЕ № 1-У „ЦЕНИ НА УСЛУГИ ПРИ РАДОСТНИ, 

ТЪЖНИ РИТУАЛИ И ДРУГИ ПРИ ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „ОБРЕДИ 
– СВИЩОВ“, т. 42. Предлагани услуги при тъжни ритуали, т. 4, т. 13, т. 15,       
т. 17, т. 18, т. 21, т. 22, т. 24, т. 25 се изменят както следва: 

4. Осигуряване на катафалка в рамките на гр. Свищов – 15 лв.; 
13. Транспорт на покойник (за един километър) – 0,80 лв.; 
15. Осигуряване на варено жито – „Парастас“ – 12 лв.; 
17. Поддържане на гробно място без цветя за 6 месеца – 42 лв.; 
18. Поддържане на гробно място с цветя за 6 месеца – 60 лв.; 
21. Поддържане на 2 гробни места без цветя, като третият е безплатен за            

6 месеца – 84 лв.; 
22. Поддържане на 2 гробни места с цветя, като третият е безплатен за 6 месеца 

– 120 лв.; 



24. Предоставяне на гроб за повторно погребение /избор на гробно място/ за 
парцели от I и II категория в гробищен парк „Плевенско шосе“, гр. Свищов – 300 
лв.; 

25. Предоставяне на гроб за повторно погребение /избор на гробно място/ за 
парцели от III категория в гробищен парк „Плевенско шосе“, гр. Свищов – 180 лв. 

6. В ПРИЛОЖЕНИЕ № 1-У „ЦЕНИ НА УСЛУГИ ПРИ РАДОСТНИ, 
ТЪЖНИ РИТУАЛИ И ДРУГИ ПРИ ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „ОБРЕДИ 
– СВИЩОВ“, т. 42. Предлагани услуги при тъжни ритуали, т. 19 и т. 20 СЕ 
ОТМЕНЯТ. 

7. В ПРИЛОЖЕНИЕ № 1-У „ЦЕНИ НА УСЛУГИ ПРИ РАДОСТНИ, 
ТЪЖНИ РИТУАЛИ И ДРУГИ ПРИ ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „ОБРЕДИ 
– СВИЩОВ“, т. 42. Предлагани услуги при тъжни ритуали, се създават т. 27 и 
т. 28 със следния текст: 

27. Предоставяне на гроб за повторно погребение /избор на гробно място/ за 
парцели от I категория в гробищен парк „Манастира“, гр. Свищов – 200 лв.; 

28. Избор на място за урнов гроб – 50% от стойността на стандартен гроб в 
съответната категория. 

8. В ПРИЛОЖЕНИЕ № 1-У „ЦЕНИ НА УСЛУГИ ПРИ РАДОСТНИ, 
ТЪЖНИ РИТУАЛИ И ДРУГИ ПРИ ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „ОБРЕДИ 
– СВИЩОВ“, т. 43. Други, т. 2 се изменя както следва: 

2. Премахване на дървета, храсти и корени от гробове (ниска растителност) – 
24 лв. 

9. В ПРИЛОЖЕНИЕ № 1-У „ЦЕНИ НА УСЛУГИ ПРИ РАДОСТНИ, 
ТЪЖНИ РИТУАЛИ И ДРУГИ ПРИ ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „ОБРЕДИ 
– СВИЩОВ“, т. 43. Други, се създават т. 7 – т. 25 със следните текстове: 

7. Еднократно почистване на заплевелен гроб – 20 лв.; 
8. Еднократно почистване на захрастен гроб – 30 лв.; 
9. Отсичане на дърво в гроб (висока растителност) – 120 лв.; 
10. Разбиване на бетонна плоча на запечатан гроб – 30 лв.; 
11. Изхвърляне на бетонови и каменни отпадъци от отворен гроб – 20 лв.; 
12. Събиране и съхраняване на декоративни камъни върху гроб – 10 лв.; 
13. Обличане на покойник – 60 лв.; 
14. Приготвяне на покойник (с инфекциозно заболяване) и поставяне в 

специален ковчег с посипка биоцид – 100 лв.; 
15. Естетическа манипулация на покойник (бръснене, гримиране, др.) – 20 лв.; 
16. Внасяне на покойник в частен дом на височина до етаж 3-ти – 30 лв.; 
17. Внасяне на покойник в частен дом на височина над 3-ти етаж – 60 лв.; 
18. Изнасяне на покойник от частен дом на височина до етаж 3-ти – 30 лв.; 
19. Изнасяне на покойник от частен дом на височина над 3-ти етаж – 60 лв.; 
20. Изнасяне на покойник от болница – 20 лв.; 
21. Полагане на покойник в камера (бетонова или др. вид) с дълбочина 2,30 м. 

– 100 лв.; 
22. Ексхумация преди изтичане на законовия срок – 400 лв.; 
23. Урнополагане в семеен гроб – 40 лв.; 



24. Изкоп на урнов гроб – 80 лв.; 
25. Изваждане на урна от семеен гроб – 36 лв. 
МОТИВИ: С докладна записка с рег. индекс № 08-00-344/17.02.2021 г. 

директорът на ОП „Обреди – Свищов“ предлага изменение и допълнение на такси и 
цени на услуги, предоставяни от общинското предприятие. За целта е направен 
анализ на дейността, икономически анализ и анализ на възможностите за 
разширяване обхвата на предлаганите услуги. След отчитане на резултатите са 
изготвени съответни калкулации. 

Съобразени са разпоредбите на чл. 120 от Закона за местните данъци и такси 
по отношение ползването на гробни места над 8 години, за които се заплащат 
еднократно такси – до 15 години; за вечни времена; за ползване на семейни гробни 
места; за урнов гроб. 

Във връзка с горното, е необходимо да се изменят и допълнят Приложение № 5 
и Приложение № 1-У от Наредбата за определяне и администриране на местните 
такси и цени на услуги на територията на община Свищов. Предложените 
изменения и допълнения в цитираната Наредба се изразяват в следното: 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 ОТКУПУВАНЕ НА ГРОБНИ МЕСТА 
 БИЛО СТАВА 

1. Такса за 
откупуване на 
гробни места 

1. Такса за гробно място I 
категория за 10 години – 20 
лв. 

1. Такса за откупуване на 
гробно място I-ва категория за 
15 години – 50 лв. 

 2. Такса за гробно място I 
категория за вечни времена – 
100 лв. 

2. Такса за откупуване на 
гробно място I-ва категория за 
вечни времена – 250 лв. 
Забележка: Таксата по т. 2 

се заплаща след изтичане на 
срока за откупено гробно 
място по т. 1. 

 3. Такса за гробно място II 
категория за 10 години – 16 
лв. 

3. Такса за откупуване на 
гробно място II-ра категория 
за 15 години – 35 лв. 

 4. Такса за гробно място II 
категория за вечни времена – 
80 лв. 

4. Такса за откупуване на 
гробно място II-ра категория 
за вечни времена – 175 лв. 
Забележка: Таксата по т. 4 
се заплаща след изтичане на 
срока за откупено гробно 
място по т. 3. 

 5. Такса за гробно място III 
категория за 10 години – 8 лв. 

5. Такса за откупуване на 
гробно място III-та категория 
за 15 години – 25 лв. 

 6. Такса за гробно място III 
категория за вечни времена – 
40 лв. 

6. Такса за откупуване на 
гробно място III-та категория 
за вечни времена – 125 лв. 
Забележка: Таксата по т. 6 
се заплаща след изтичане на 



срока за откупено гробно 
място по т. 5 

 - 7. (НОВА) Такса за 
откупуване на семейно гробно 
място (в зависимост от 
категория и срок на 
откупуване) – двоен размер на 
таксата, определена в т. 1, т. 2, 
т. 3, т. 4, т. 5, т. 6. 

 - 8. (НОВА) Такса за 
откупуване на урнов гроб (в 
зависимост от категория и 
срок на откупуване) – 50% от 
размера на таксата, 
определена в т. 1, т. 2, т. 3, т. 
4, т. 5, т. 6, т. 7.  

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1-У ЦЕНИ НА УСЛУГИ ПРИ РАДОСТНИ, ТЪЖНИ РИТУАЛИ И ДРУГИ 

ПРИ ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „ОБРЕДИ – СВИЩОВ“ 
 

 БИЛО СТАВА 
41.Предлагани услуги при 
радостни ритуали 

2. Сключване на граждански брак 
в Община Свищов – 125 лв. 

2. Сключване на граждански 
брак с ритуал в Община Свищов 
– 130 лв. 

 3. Сключване на граждански брак 
в ресторант – 145 лв. 

3. Сключване на граждански 
брак с ритуал в заведения за 
хранене и развлечения – 170 лв. 

 4. Изнесен ритуал – 200 лв. 4. Сключване на граждански 
брак с изнесен ритуал в рамките 
на гр. Свищов на открито – 200 
лв. 

 - 6. (НОВА) Сключване на 
граждански брак с изнесен 
ритуал в зала извън                гр. 
Свищов – 250 лв. 

 - 7. (НОВА) Сключване на 
граждански брак с изнесен 
ритуал на открито извън        гр. 
Свищов – 270 лв. 

 - 8. (НОВА) Сключване на 
граждански брак с ритуал в 
частен дом – 170 лв. 

 - 9. (НОВА) Сключване на 
граждански брак с фолклорен 
ритуал – 400 лв. 

 - 10. (НОВА) Сключване на 
граждански брак с ритуал на 
специална/символична дата и 



национален празник – 260 лв. 
 - 11. (НОВА) Именуване – 

безплатно. 
42. Предлагани услуги при 
тъжни ритуали 

4. Осигуряване на катафалка – 15 
лв. 

4. Осигуряване на катафалка в 
рамките на гр. Свищов – 15 лв. 

 13. Транспорт на покойник (за 
един километър) – 0,36 лв. 

13. Транспорт на покойник (за 
един километър) – 0,80 лв. 

 15. Осигуряване на варено жито – 
„Парастас“ – 10 лв. 

15. Осигуряване на варено жито 
– „Парастас“ – 12 лв. 

 17. Поддържане на гробно място 
без цветя за 6 месеца – 31 лв. 

17. Поддържане на гробно място 
без цветя за 6 месеца – 42 лв. 

 18. Поддържане на гробно място с 
цветя за 6 месеца – 55 лв. 

18. Поддържане на гробно място 
с цветя за 6 месеца – 60 лв. 

 19. Поддържане на гробно място 
без цветя за 1 месец – 5 лв. 

19. ОТМЕНЯ СЕ. 

 20. Поддържане на гробно място с 
цветя за 1 месец – 12 лв. 

20. ОТМЕНЯ СЕ. 

 21. Поддържане на 2 гробни места 
без цветя, като третият е 
безплатен за 6 месеца – 62 лв. 

21. Поддържане на 2 гробни 
места без цветя, като третият е 
безплатен за 6 месеца – 84 лв. 

 22. Поддържане на 2 гробни места 
с цветя, като третият е безплатен 
за 6 месеца – 110 лв. 

22. Поддържане на 2 гробни 
места с цветя, като третият е 
безплатен за 6 месеца – 120 лв. 

 24. Предоставяне на гроб за 
повторно погребение /избор на 
гробно място/ за парцели от I и II 
категория – 300 лв. 

24. Предоставяне на гроб за 
повторно погребение /избор на 
гробно място/ за парцели от I и II 
категория в гробищен парк 
“Плевенско шосе“, гр. Свищов – 
300 лв. 

 25. Предоставяне на гроб за 
повторно погребение /избор на 
гробно място/ за парцели от III 
категория – 180 лв. 

25. Предоставяне на гроб за 
повторно погребение /избор на 
гробно място/ за парцели от III 
категория в гробищен парк 
„Плевенско шосе“, гр. Свищов – 
180 лв. 

 - 27. (НОВА) Предоставяне на 
гроб за повторно погребение 
/избор на гробно място/ за 
парцели от I категория в 
гробищен парк „Манастира“, гр. 
Свищов – 200 лв. 

 - 28. (НОВА) Избор на място за 
урнов гроб – 50% от стойността 
на стандартен гроб в съответната 
категория 

. Други 2. Премахване на дървета, храсти 
и корени от гробове – 24 лв. 

2. Премахване на дървета, храсти 
и корени от гробове (ниска 
растителност) – 24 лв. 

 - 7. (НОВА) Еднократно 
почистване на заплевелен гроб – 
20 лв. 



 - 8. (НОВА) Еднократно 
почистване на захрастен гроб – 
30 лв. 

 - 9. (НОВА) Отсичане на дърво в 
гроб (висока растителност) – 120 
лв. 

 - 10. (НОВА) Разбиване на 
бетонна плоча на запечатан гроб 
– 30 лв. 

 - 11. (НОВА) Изхвърляне на 
бетонови и каменни отпадъци от 
отворен гроб – 20 лв. 

 - 12. (НОВА) Събиране и 
съхраняване на декоративни 
камъни върху гроб – 10 лв. 

 - 13. (НОВА) Обличане на 
покойник – 60 лв. 

 - 14. (НОВА) Приготвяне на 
покойник (с инфекциозно 
заболяване) и поставяне в 
специален ковчег с посипка 
биоцид – 100 лв. 
 

 - 15. (НОВА) Естетическа 
манипулация на покойник 
(бръснене, гримиране, др.) – 20 
лв. 

 - 16. (НОВА) Внасяне на 
покойник в частен дом на 
височина до етаж 3-ти – 30 лв. 

 - 17. (НОВА) Внасяне на 
покойник в частен дом на 
височина над 3-ти етаж – 60 лв. 

 - 18. (НОВА) Изнасяне на 
покойник от частен дом на 
височина до етаж 3-ти – 30 лв. 

  19. (НОВА) Изнасяне на 
покойник от частен дом на 
височина над 3-ти етаж – 60 лв. 

 - 20. (НОВА) Изнасяне на 
покойник от болница – 20 лв. 

 - 21. (НОВА) Полагане на 
покойник в камера (бетонова или 
др. вид) с дълбочина 2,30 м. – 
100 лв. 

 - 22. (НОВА) Ексхумация преди 
изтичане на законовия срок – 400 
лв. 



 - 23. (НОВА) Урнополагане в 
семеен гроб – 40 лв. 

 - 24. (НОВА) Изкоп на урнов гроб 
– 80 лв. 

 - 25. (НОВА) Изваждане на урна 
от семеен гроб – 36 лв. 

 
Причини, налагащи приемане на измененията и допълненията в 

Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на 
услуги на територията на община Свищов (НОАМТЦУТОС): 

Причините, налагащи измененията и допълненията в НОАМТЦУТОС са 
свързани с привеждане на текстове от Наредбата в съответствие с разпоредбите на 
ЗМДТ, както и с предложение за актуализация на местните такси за откупуване на 
гробни места и цени на услуги, предлагани от ОП „Обреди – Свищов“, както и във 
връзка с необходимостта от определяне на цени за нови услуги, които ще бъдат 
предлагани от ОП „Обреди – Свищов“. 

 
Цели, които се поставят: 
Да се регламентират местните такси за откупуване на гробни места и цени на 

услуги, предлагани от ОП „Обреди – Свищов“. 
Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата 

уредба: 
За прилагането на предложените изменения и допълнения в Наредбата не са 

необходими допълнителни финансови средства. 
Очаквани резултати от прилагането на новата уредба: 
Привеждане на НОАМТЦУТОС в съответствие с изискванията на ЗМДТ; 
Регламентиране на местни такси за откупуване на гробни места и цени на 

услуги, предлагани от ОП „Обреди – Свищов“. 
Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз: 
Предлаганите изменения и допълнения в НОАМТЦУТОС са в съответствие и 

не нарушават основни права и принципи от правото на Европейския съюз. 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПК ПО “НУГПОРС”: ……………………........   
                                                                                    /Елена Александрова/ 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПК ПО “ИРФБ”: …………….……………............. 
                                        /София Вергилова - Георгиева/ 

 
 
 
 
 
 



ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛТУРА И 
ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ 

ДО  
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СВИЩОВ 
 

Доклад 
от  
 

Цветанка Кирова – Председател на ПК по “Образование, култура и 
вероизповедания” 

 
Уважаеми г-н Председател, уведомяваме Ви, че на 20.04.2021 г. от 15:00 часа,   

Постоянната комисия по “Образование, култура и вероизповедания”, 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. 

На заседанието от общо 7 члена на ПК по “Образование, култура и 
вероизповедания” присъстваха 7 съветници.  

Постоянната комисия по “Образование, култура и вероизповедания” разгледа 
докладите за осъществените читалищни дейности и отчетите за изразходваните 
бюджетни средства за 2020 година на читалищата в селата – Алеково, 
Александрово, Българско Сливово, Вардим, Горна Студена, Деляновци, 
Драгомирово, Козловец, Морава, Овча могила, Ореш, Хаджидимитрово, Царевец, 
Червена и град Свищов, внесени в Общински съвет – Свищов.  

При кворум от 7 общински съветници, със 7 гласа „За”, „Против” – няма и  
„Въздържали се” – няма,  ПК по “Образование, култура и вероизповедания” прие и 
предлага на Общински съвет – Свищов следния 

 
  

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ 
 

взет на заседание на комисията, 
проведено на 20.04.2021 г. 

 
ОТНОСНО:  Приемане на доклади за осъществените читалищни дейности и 

отчети за изразходваните бюджетни средства за предходната 
2020 година 

 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 и ал. 2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл. 26а, ал. 4 и ал. 5 от 
Закона за народните читалища (ЗНЧ) и във връзка с внесените в Общински съвет – 
Свищов доклади за осъществените читалищни дейности и отчети за изразходваните 
бюджетни средства за 2020 година на читалищата в селата – Алеково, 
Александрово, Българско Сливово, Вардим, Горна Студена, Деляновци, 



Драгомирово, Козловец, Морава, Овча могила, Ореш, Хаджидимитрово, Царевец, 
Червена и град Свищов, Общински съвет – Свищов, 

 
РЕШИ: 

 
Приема докладите за осъществените читалищни дейности и отчетите за 

изразходваните бюджетни средства за 2020 година на читалищата в селата Алеково, 
Александрово, Българско Сливово, Вардим, Горна Студена, Деляновци, 
Драгомирово, Козловец, Морава, Овча могила, Ореш, Хаджидимитрово, Царевец, 
Червена и град Свищов.   

МОТИВИ: Изпълнение на изискванията на Закона за народните читалища. 
 

              ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПК ПО “ОКВ”: …………….………… 
                                                          /Цветанка Кирова/ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, СОЦИАЛНА 
ПОЛИТИКА, МЛАДЕЖТА, СПОРТ И ТУРИЗЪМ 

 
ДО  
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СВИЩОВ 

Доклад 
 

от д-р Татяна Ганчева - Георгиева – Председател на ПК по “Здравеопазване, 
социална политика, младежта, спорт и туризъм” 

 
Уважаеми г-н Председател, на свое заседание, проведено на 21.04.2021 г. от 

13:30 часа, ПК по “Здравеопазване, социална политика, младежта, спорт и 
туризъм”, в присъствието на д-р Кристиян Кирилов  – Председател на Общински 
съвет – Свищов, разгледа заявление-декларация с Вх. № 845/23.03.2021 г. от Т. Т. Д.  
ПК по “Здравеопазване, социална политика, младежта, спорт и туризъм” прие и 
предлага на Общински съвет – Свищов следния 

 
ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 
взет на заседание на комисията, 

 проведено на  21.04.2021 г. 
 

ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Т. Т. Д. 
                 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация (ЗМСМА) и във връзка със заявление-декларация с Вх.                  
№ 845/23.03.2021 г. от Т. Т. Д., Общински съвет – Свищов, 

 
Р Е Ш И: 

 
Одобрява отпускането на еднократна парична помощ в размер на 350 (триста и  

петдесет) лева от Общинска дейност 122 “Общинска администрация”, § 4214 
“Обезщетения и помощи по решение на Общински съвет” на Т. Т. Д., живуща в гр. 
Свищов, ул. „*“ № *, бл. *, вх. *, ет. *, ап. *, необходими за лечение и 
рехабилитация на тежко инвалидизиращо заболяване на майка ѝ Р. Т. 

МОТИВИ: Сумата се отпуска за лечение и рехабилитация на тежко 
инвалидизиращо заболяване на майка ѝ Р. Т. 

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

                                                      /д-р Татяна Ганчева-Георгиева/ 
 



ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, СОЦИАЛНА 
ПОЛИТИКА, МЛАДЕЖТА, СПОРТ И ТУРИЗЪМ 

 
ДО  
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СВИЩОВ 

Доклад 
 

от д-р Татяна Ганчева - Георгиева – Председател на ПК по “Здравеопазване, 
социална политика, младежта, спорт и туризъм” 

 
Уважаеми г-н Председател, на свое заседание, проведено на 21.04.2021 г. от 

13:30 часа, ПК по “Здравеопазване, социална политика, младежта, спорт и туризъм” 
в присъствието на д-р Кристиян Кирилов  – Председател на Общински съвет – 
Свищов, разгледа заявление-декларация с Вх. № 858/29.03.2021 г. от М. Г. Ц. ПК по 
“Здравеопазване, социална политика, младежта, спорт и туризъм” прие и предлага 
на Общински съвет – Свищов следния 

 
ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 
взет на заседание на комисията, 

 проведено на  21.04.2021 г. 
 

ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на М. Г. Ц.                 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация (ЗМСМА) и във връзка със заявление-декларация с Вх.                  
№ 858/29.03.2021 г. от М. Г. Ц., Общински съвет – Свищов, 

 
Р Е Ш И: 

 
Одобрява отпускането на еднократна парична помощ в размер на 500 

(петстотин) лева от Общинска дейност 122 “Общинска администрация”, § 4214 
“Обезщетения и помощи по решение на Общински съвет” на М. Г. Ц., живуща в гр. 
Свищов, ул. „*“ № *, необходими за лечение на тежко инвалидизиращо заболяване 
на сестра ѝ К. Т. 

МОТИВИ: Сумата се отпуска за лечение на тежко инвалидизиращо заболяване 
на сестра ѝ К. Т. 

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

                                                      /д-р Татяна Ганчева-Георгиева/ 
 
 
 



ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, СОЦИАЛНА 
ПОЛИТИКА, МЛАДЕЖТА, СПОРТ И ТУРИЗЪМ 

 
ДО  
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СВИЩОВ 

Доклад 
 

от д-р Татяна Ганчева - Георгиева – Председател на ПК по “Здравеопазване, 
социална политика, младежта, спорт и туризъм” 

 
Уважаеми г-н Председател, на свое заседание, проведено на 21.04.2021 г. от 

13:30 часа, ПК по “Здравеопазване, социална политика, младежта, спорт и туризъм” 
в присъствието на д-р Кристиян Кирилов – Председател на Общински съвет – 
Свищов, разгледа заявление-декларация с Вх. № 863/31.03.2021 г. от Ю. М. М.   

ПК по “Здравеопазване, социална политика, младежта, спорт и туризъм” прие 
и предлага на Общински съвет – Свищов следния 

 
ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 
взет на заседание на комисията, 

 проведено на  21.04.2021 г. 
 

ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Ю. М. М. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация (ЗМСМА) и във връзка със заявление-декларация с Вх.                  
№ 863/31.03.2021 г. от Ю. М. М., Общински съвет – Свищов, 

 
Р Е Ш И: 

 
Одобрява отпускането на еднократна парична помощ в размер на 650 

(шестстотин и петдесет) лева от Общинска дейност 122 “Общинска 
администрация”, § 4214 “Обезщетения и помощи по решение на Общински съвет” 
на Ю. М. М., живущ в гр. Свищов, ул. „*“ № *, необходими за лечение и 
рехабилитация след травма. 

МОТИВИ: Сумата се отпуска за лечение и рехабилитация след травма. 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПК ПО „ЗСПМСТ“:……………......................................... 

                                                      /д-р Татяна Ганчева-Георгиева/ 
 


	ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СВИЩОВ
	Тел.: +359 631 681 03, Факс: +359 631 605 04
	С уважение:
	Доклад
	ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ
	Доклад
	ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ
	Доклад
	ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ
	Доклад
	ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ
	Доклад
	ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ
	Доклад
	ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ
	Доклад
	ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ
	Доклад
	ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ
	Доклад
	ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ
	Доклад
	ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ
	Доклад
	ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ
	Доклад
	ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ
	Доклад
	ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ
	Доклад
	ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ
	Доклад
	ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ
	Доклад
	ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ
	Доклад
	ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ
	ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПК ПО “ОКВ”: …………….…………


	/Цветанка Кирова/
	Доклад
	ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ                                                                                                                                                                                                                                          ...


	/д-р Татяна Ганчева-Георгиева/
	Доклад
	ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ                                                                                                                                                                                                                                          ...


	/д-р Татяна Ганчева-Георгиева/
	Доклад
	ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ                                                                                                                                                                                                                                          ...


	/д-р Татяна Ганчева-Георгиева/

