
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 25.03.2021 г. /Четвъртък/ от 14.00 часа, чрез платформата ZOOM, 
при следния: 

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД: 

1. Приемане на Годишен доклад за 2020 г. за наблюдение на изпълнението на
Общинския план за развитие на Община Свищов 2014 – 2020 година. 

2. Приемане на Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет – Свищов от
общинска администрация за периода 01.07.2020 – 31.12.2020 г. 

3. Представяне на Отчет за управлението и разпореждането с общинската
собственост за периода 01.01.2020 - 31.12.2020 година. 

4. Приемане на Доклад за изпълнението на Общия устройствен план на община
Свищов в периода от 04.08.2020 г. до 31.12.2020 година. 

5. Одобряване на Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) на
елементите на техническата инфраструктура – Главен разпределителен газопровод ф250, 
извън урбанизираната територия, за газоснабдяване на               гр. Свищов. 

6. Даване на съгласие за одобряване на Проект за изменение на  Подробен
устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР) на урегулирани поземлени имоти 
(УПИ) V -  3000 и УПИ VIII -  2989, кв. 7 по плана на гр. Свищов. 

7. Одобряване на Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) на
Газопроводно отклонение с трасе от Газоразпределителен пункт (ГРП) в ПИ 
65766.320.175 по КК и КР на землището на гр. Свищов до индустриална площадка 
„Свилоза“ в ПИ 65766.418.142 по КК и КР на землището на гр. Свищов. 

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

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

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

11. Даване на съгласие за продажба, чрез публичен търг с тайно наддаване, на
недвижим имот, с адрес: гр. Свищов, местност „Фара“. 
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12. Даване на съгласие за удължаване срока на Договор № 02/02.06.2014 г., сключен
между Кметство Драгомирово и ЕТ „Агро – Светлозар Дичевски”,      гр. Варна за наем 
на част от имот, публична общинска собственост. 

13. Даване на съгласие за отдаване под наем без търг или конкурс част от имот,
публична общинска собственост, находящ се в с. Хаджидимитрово на „ЦЕТИН 
БЪЛГАРИЯ“ ЕАД. 

14. Даване на съгласие за отдаване под наем без търг или конкурс част от имот,
публична общинска собственост, находящ се в с. Хаджидимитрово на „Българска 
Телекомуникационна Компания“ ЕАД. 

15. Предоставяне безвъзмездно за управление на НССЗ част от имот – частна
общинска собственост. 

16. Отчет за 2020 г. на Програмата за опазване на околната среда на територията на
община Свищов за периода 2015-2020 г. (Приета с Решение № 315/01.09.2016 г. на 
Общински съвет – Свищов), Отчет за 2020 г. на Програма за намаляване на нивата на 
замърсяване и достигане на установените норми за вредни вещества в атмосферния 
въздух на гр. Свищов и Допълнение към Програма за намаляване на нивата на 
замърсяване и достигане на установените норми за вредни вещества в атмосферния 
въздух на гр. Свищов за показателите Сероводород (H2S) и Серовъглерод (CS2). Период 
на действие – 2019 г. – 2023 г. (Решение № 96/27.02.2020 г. на Общински съвет – 
Свищов) и Отчет за 2020 г. на Програмата за управление на отпадъците за периода 2014-
2020 г. на община Свищов (Приета с Решение № 276/30.06.2016 г. на Общински съвет – 
Свищов). 

17. Учредяване право на ползване за разполагане на постоянен пчелин.
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 18.03.2021 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. 
ПК по “Икономическо развитие, финанси и бюджет”, разгледа предложение с Вх. № 

833/16.03.2021 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 “Икономическо развитие, финанси и бюджет” прие и 
предлага на Общински съвет – Свищов следния 

 
ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ 

 
взет на  заседание на комисията, 

проведено на 18.03.2021 г. 
 

ОТНОСНО: Приемане на Годишен доклад за 2020 г. за наблюдение на 
изпълнението на Общинския план за развитие на Община Свищов 
2014 – 2020 година 

 
 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация (ЗМСМА),  чл. 23, т. 4, във връзка с чл. 24, т. 4 от Закона за регионалното 
развитие (ЗРР) и предложение с Вх. № 833/16.03.2021 г. от д-р Генчо Генчев – Кмет на 
община Свищов, Общински съвет – Свищов,  

 
Р Е Ш И: 

 
1. Одобрява Годишен доклад за 2020 г. за наблюдение на изпълнението на 

Общинския план за развитие на Община Свищов 2014 – 2020 г. 
2. Възлага, при необходимост, на Кмета на община Свищов да изпрати копие от 

доклада по т. 1 до Председателя на Областния съвет за развитие и/или Областен 
управител в седемдневен срок от влизане в сила на настоящото решение. 



МОТИВИ: В Закона за регионалното развитие (ЗРР) и разписания текст в § 37 от 
Преходни и Заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона 
за регионалното развитие, (обн. - ДВ, бр. 21 от 2020 г., в сила от 13.03.2020 г.), е 
заложено, че „Изпълнението, наблюдението и оценката на Националната стратегия за 
регионално развитие 2012 - 2022 г., на регионалните планове за развитие за периода 2014 
- 2020 г., на общинските планове за развитие за периода 2014 - 2020 г., на интегрираните 
планове за градско възстановяване и развитие за периода 2014 - 2020 г., на Националната 
концепция за пространствено развитие за периода 2013 - 2025 г. и на регионалните схеми 
за пространствено развитие на районите от ниво 2 за периода 2014 - 2020 г. се довършват 
по реда, по който са започнали.“, в това число и годишният доклад  следва да се одобри от 
Общинския съвет по предложение на Кмета на общината. 

 
 

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

Настоящият документ представя Доклад за 2020 г. по изпълнението на 

Общинския план за развитие на Община Свищов за периода 2014-2020 г. 

(ОПР), който е разработен през 2014 година в съответствие с изискванията 

на действащия към периода Закон за регионално развитие ( обн. ДВ. бр.50 

от 30 май 2008 г., изм. и доп. ДВ.бр.15 от 2016 г. и ДВ. бр. 13 и бр.58 от 2017 г. 

и бр.28 от 2018 г.) и приет с Решение № 941 от 26.06.2014 г., Протокол № 53 

на Общински съвет - Свищов. 

Съгласно разписаният текст в т.37 на Преходни и Заключителни 

разпоредби към закона за изменение и допълнение на закона за 

регионалното развитие, (обн. - ДВ, БР. 21 ОТ 2020 Г., в сила от 13.03.2020 г.), 

„Изпълнението, наблюдението и оценката на Националната стратегия за 

регионално развитие 2012 - 2022 г., на регионалните планове за развитие за 

периода 2014 - 2020 г., на общинските планове за развитие за периода 2014 - 

2020 г., на интегрираните планове за градско възстановяване и развитие за 

периода 2014 - 2020 г., на Националната концепция за пространствено 

развитие за периода 2013 - 2025 г. и на регионалните схеми за 

пространствено развитие на районите от ниво 2 за периода 2014 - 2020 г. се 

довършват по реда, по който са започнали.“ 

Нормативна уредба в сферата на регионалното развитие определя 

годишните доклади за наблюдение като елемент от инструментариума за 

извършване на наблюдение, анализ и оценка на Общинските планове за 

развитие. 

Годишният доклад за наблюдение на изпълнението на 

Общинския план за развитие за 2020 г. съдържа информация за: 

♦ общите условия за изпълнение и в частност промените в социално-

икономическите условия и политиките за развитие на национално, 

местно и регионално ниво; 

♦ постигнатия напредък по изпълнението на целите и приоритетите 

на Общинския план за развитие въз основа на индикаторите за 

наблюдение; 

♦ действията, предприети от Община Свищов с цел осигуряване на 

ефективност и ефикасност при изпълнението на Общинския план за 

развитие  

♦ заключения и предложения за подобряване на резултатите от 

наблюдението. 
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ПЕРИОД НА ОТЧЕТА 

Годишния доклад е за периода от 01.01.2020 г. до 31.12.2020 г.  

ИНСТИТУЦИОНАЛНА РАМКА 

Съгласно чл.91,ал.4 от ППЗРР кметът на общината, като отговорно 

лице, на което е възложено ръководството и организирането на дейностите 

по изпълнение на ОПР, представя ежегоден Доклад за наблюдение. Този 

документи представя етапен отчет за работата на администрацията на 

Община Свищов в съответствие с: 

➢ Общински план за развитие (2014-2020 г.);  

➢ Програма за управление на кмета (2019-2023 г.); 

➢ Междинната оценка на изпълнението на Общински план за развитие 

на Община Свищов 2014-2020, извършена през 2017г./приета на 

22.02.2018 г.  с Решение №768 на Общински съвет –Свищов/ 

➢ Националните, регионални планови/ стратегически документи, 

попадащи в приложеното поле на дейността и отчетния период; 

➢ Краткосрочни цели, отразени в бюджета на Община Свищов за 2020 

година, свързани с гарантиране на финансовата стабилност, 

реализиране на инвестиции, обекти от инвестиционната програма за 

подобряване на социално-икономическото развитие на Общината. 

➢ Проекти и инициативи, които са финализирани и/или изцяло 

реализирани през 2020; 

➢ Проекти и инициативи, които са в процес на реализация, 

включително оценени и договорени проектни предложения в 

рамките на отчетния период. 

 

І. ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА 

РАЗВИТИЕ (ОПР) И В ЧАСТНОСТ ПРОМЕНИТЕ В СОЦИАЛНО-

ИКОНОМИЧЕСКИТЕ УСЛОВИЯ В ОБЩИНАТА. 

Изпълнението на ОПР през 2020 г. се реализираше в условия на 

пандемия и епидемична ситуация, с различни по продължителност и 

тежест ограничения и мерки в динамично променяща се социално-

икономическа, обстановка. Общата цел беше преодоляване на всички 

възможни рискове за живота и здравето на населението и минимизиране на 

негативните икономически последствия от COVID-19. 
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 През 2020 г. се извършиха съществени промени в законодателство в 

сферата на стратегическото и планово осигуряване на регионалното 

развитие, които са съотносими към следващият програмен период 2021-

2027 година. Предприет беше нов подход за подготовка на Плановете за 

интегрирано развитие (ПИРО) на различните нива. През 2020 година беше 

приета интегрирана териториална стратегия за развитие (ИТСР) на Северен 

Централен Регион за планиране от ниво 2 за периода 2021 г. – 2027 г., в 

чийто обхват попада и Свищов. 

Сравнително негативните демографските показатели за населението на 

община Свищов, са устойчиви през последните години. Те не се отличават 

съществено от тези за страната. Броят на младите хора и на хората в 

трудоспособна възраст в община Свищов през последните години 

намалява. Основните причини за това са отрицателният естествен прираст 

и миграционните процеси, протичащи на територията на Северна 

България. Нарастването на обема на вътрешната миграция все по-често е 

продиктувано от икономически причини, в т.ч. търсене на работни места, 

по-високо трудово възнаграждение, по-добро качество на живот.  

Таблица 1. Сравнителна таблица: Население по настоящ адрес 

в Община СВИЩОВ 

Населено място 
Брой жители към 

31.12.2019 г. 

Брой жители към 

31.12.2020 г. 

гр.СВИЩОВ 26 505 25 655 

с.АЛЕКОВО 534 519 

с.АЛЕКСАНДРОВО 217 206 

с.БЪЛГАРСКО СЛИВОВО 1072 1040 

с.ВАРДИМ 952 932 

с. ГОРНА СТУДЕНА 349 331 

с.ДЕЛЯНОВЦИ 120 118 

с.ДРАГОМИРОВО 660 629 

с.КОЗЛОВЕЦ 1233 1206 

с.МОРАВА 910 923 

с.ОВЧА МОГИЛА 1361 1301 

с.ОРЕШ 1457 1424 

с.СОВАТА 212 209 

с.ХАДЖИДИМИТРОВО 652 635 

с.ЦАРЕВЕЦ 1130 1100 

с.ЧЕРВЕНА 310 298 

ОБЩО (за населените места без 

гр.Свищов) 
11 169 10 871 

ОБЩО ЗА ОБЩИНАТА 37 674 36526 
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Запазва се % разпределение на жителите по населени места, 

видно в следващите 2 графики, за сравнение между 2019 г. и 2020 г., но 

във всички населени места се наблюдава намаляване на броя жители.  
 

По Справка извлечение от „Таблица на населението по постоянен и настоящ 

адрес Област Велико Търново, Община Свищов на НСИ към дата 15.12.2019г.  и 

15.12.2020 

 

 
 
Графика 3  Представя намаляване на населението в града, населените места и 

общо в Общината, в реални стойности. 

 

Отчетната 2020 година, беше изключително динамична, и наложи 

иновативни по своята форма действия, бърза координация и партньорства. 

Използвани бяха различни публични, дискусионни и информационни 

форми за създаване на условия, взимането на решения и реализиране на 

устойчиви и дългосрочни инициативи, в условията на отдалечена 

комуникация (чрез он-лайн заседания, в Интернет) и спазвайки 

предписаните мерки от МЗ и Националният оперативен щаб, РЗИ-

В.Търново. 

 



7 

 

По официални данни за състоянието на местния трудов пазар 

средногодишният брой безработни лица в община Свищов за 2020 г. 
е 1006 души. Наблюдава се увеличение в резултат на наложените 

противоепидемични мерки в секторите хотелиерство и 
ресторантьорство, намаленият брой пътници, което се отрази и на 

транспортния сектор.  

Паралелно с това значителна част от малкият и среден бизнес се 
възползваха от предоставените икономически мерки за подкрепа, но 
част от тях, не успяха да запазят заетост на своите служители.  

Констатираното равнище за безработица за общината е 6,4 % и 

6,2 % за страната. 
 

 

Период  
2019 2020 

Средногодишен 

 брой регистрирани 

безработни 

792 1006 

 

            
 

 
ІІ. ПОСТИГНАТ НАПРЕДЪК ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ЦЕЛИТЕ И 

ПРИОРИТЕТИТЕ НА ОПР 2014- 2020 Г., ВЪЗ ОСНОВА НА 

ИНДИКАТОРИТЕ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ……………………………………………. 
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Основната цел на направените през 2020 г. инвестиции беше 

създаването на сигурна и благоприятна жизнена и икономическа среда, 

осигуряваща по-добро качество на живот на гражданите на общината при 

гарантиран баланс и равнопоставеност. 

 
СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1. „ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ 

ОСНОВАН НА ЗНАНИЕТО, ИНОВАЦИИТЕ, ТЕРИТОРИАЛНАТА 

ЛОКАЦИЯ И НАЛИЧНИТЕ РЕСУРСИ “ 

Тази цел се реализира, с изпълнение на специфични цели и 
мерки в Приоритет 1:„Повишаване на конкурентоспособността 

на общинската икономика” а именно Специфична цел 1.1. 

Възстановяване и развитие на инфраструктура, допринасяща за 
засилване на местната конкурентоспособност“, СЦ 1.2 „Развитие на 

модерен търговски, логистичен и интермодален транспортен център с 
трансграничен характер“ и СЦ 1.3 „Подобряване на условията за 

развитие на туризма чрез поддържане на съществуваща и създаване 

на нова инфраструктура и интегрирани туристически продукти“. 
 

Допринасят и тези специфични цели заложени в Приоритет 3: 

„Създаване на условия за пълноценно развитие и реализация на 

човешките ресурси” чрез Специфична цел 3.1. „Подобряване на 
достъпа до качествено образование и учене през целия живот за 
икономическа и социална реализация“, СЦ 3.2. „Разширяване на 
обхвата и осигуряване на равен достъп до качествени здравни 

услуги“, СЦ 3.3. „Развитие и повишаване на качеството на 

социалните услуги“, СЦ 3.4. „Съхраняване и развиване на културната 
идентичност и създаване на условия за оползотворяване на 
свободното време, културен живот и спорт“ 
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и Приоритет 4:„Укрепване на институционалната среда в 

услуга на гражданите и бизнеса”. Чрез Специфична цел 4.1. 
„Развитие на институционалната среда и междуобщинското 

сътрудничество“ СЦ 4.2. „Развитие на административния капацитет 
и повишаване на качеството на публичните услуги“, СЦ 4.3. „Участие 

на гражданите и бизнеса в процеса на местно самоуправление“, СЦ 

4.4. „Засилване на международното сътрудничество“ 
 
Устойчивият икономически растеж е немислим без инвестиции 

в развитието на човешките ресурси, както и в институционалната 

среда предоставяща подкрепа на гражданите и бизнеса. 

Ръководството на Община Свищов утвърди политика за активно 

търсене и осигуряване на допълнителен финансов ресурс, чрез законови 

действия и механизми. Продължи да се работи системно за привличане на 

средства от оперативни програми, национални и други източници 

самостоятелно или в партньорство.  

С подкрепата на правителството и Общински съвет-Свищов бяха 

поставени ясни цели за социална ангажираност, бюджетна стабилност, 

достъпност до качествени административни услуги, подобряваща се 

обществена среда и равнопоставеност, което допринася и за постигане на 

Визията на община Свищов, разписана в ОПР 2014-2020 г. Основен 

приоритет през 2020 г. в политиката на общината е изграждането на 

Дунавски индустриален технологичен парк. През годината започва 

изготвянето на подробния устройствен план, който се очаква през 2021 г. да 

бъде приет и да стартират проектните разработки и строителни дейности, 

тъй като неговата роля е значима и определяща за бъдещето икономическо 

развитие на региона. В условия на епидемична обстановка община Свищов 

предостави безвъзмездно експертна помощ при изготвянето и подаването 

на проектни предложения във връзка с процедурата за „Подкрепа на микро 

и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от 

пандемията COVID-19“ на оперативната програма „Иновации и 

конкурентоспособност“ 2014-2020. Бюро за административна и 

консултантска помощ по въпроси, свързани с кризисно управление на 

бизнеса започна своята дейност на 11 май, а експерти от община Свищов и 

СА „Д. А. Ценов“ съдействаха на представителите на местния бизнес да 

кандидатстват за получаването на безвъзмездна финансова помощ в размер 

от 3 до 10 хиляди лева. Предоставената експертна помощ е още една от 

мерките, които община Свищов предприема в подкрепа на местния бизнес 

в условия на пандемията, а общата цел е преодоляване на икономическите 

последствия от COVID-19. 
Негативните тенденции в икономиката, сред които намаляващ 

брой икономически субекти, отраслова преструктурираност, трудова 
миграция, устойчива безработица и ниските доходи се отразяват 
безспорно и върху изпълнение на ОПР.  



10 

 

Качеството на живот обаче, зависи не само от развитието на 

стопанските, но и това на нестопанските дейности на територията, 
каквито са: култура, образование, здравеопазване, спорта, социални 

дейности и услуги, благоустрояването и комуналните дейности, 
опазването на околната среда, поддържането и опазването на 

културни, исторически и архитектурни паметници, както и от 

развитието на туризма. 
 

 
СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 2. „БАЛАНСИРАНО И УСТОЙЧИВО 

РАЗВИТИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА И НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА“ 

Устойчивото развитие и достъпът до териториите е в основата 

на европейската политика за сближаване, насочена към комплексно 
социално-икономическо развитие на регионите. В ОПР на община 
Свищов са определени две приоритетни направления, чрез които се 

реализира тази цел. Преди всичко това е Приоритет 2: „Развитие 

на инфраструктурата и селищната мрежа“ чрез СЦ 2.1. 

„Подобряване на плановата осигуреност и проектно обезпечаване на 

инвестиционните инициативи”, СЦ 2.2. „Интегрирано развитие на 
град Свищов и социално и икономическо сближаване с малките 

населените места“; СЦ 2.3 „Подобряване на състоянието на общинска 
пътна мрежа“ СЦ 2.4 „Опазване и разумно използване на природните 

ресурси, геозащита и създаване на екологична жизнена среда“ 

В изпълнение на тази стратегическа цел продължиха  

полаганите от ръководството на община Свищов усилия. След като 
през 2019 г. бяха основно ремонтирани по-голямата част от улиците 
на град Свищов, на които беше извършено изграждане и подмяна на 

водопровода, през 2020 година приключи рехабилитацията на: ул. 

„Христо Ботев”, ул. „Мусала”, ул. „Одрин”, ул. „Янтра”, част от ул. „П. 

Евтимий” (участък към ул. „Черни връх”), ул. „Опълченска”, ул. 
„Клокотница”, ул. „Драган Цанков”, ул. „Григор Начевич”, ул. „Георги 
Владикин”, ул. „Г. С. Раковски”, част от ул. „Димитър Шишманов”, ул. 
„П. Манолов”, ул. „Н. Славков”, ул. „Хр. Смирненски”, ул. „Черноризец 

Храбър”, ул. „Тодор Хрулев”, ул. „Детелина”, ул. „Патриарх Евтимий”, 

ул. „Княз Ал. Батенберг”, ул. „Филип Тотю”, част от ул. „Никола 

Петков”( отклонение до ул. „Люлин”), част от ул. „Люлин” (от стълбите 
до ул. „Цар Освободител”), ул. „Георги Катранов”", част от ул. „Ген. 

Киселов”. 

 През годината беше извършен и текущ ремонт на 
Републикански път III-405 в границите на гр. Свищов при 
югоизточния вход на града със средства, предоставени съгласно 
споразумение за съвместно поддържане на републиканските пътища 

на територията на града между Агенция „Пътна инфраструктура“ и 
Община Свищов в размер на 34 775 лв. 

През изминалата 2020 г. завършиха ремонтните дейности, 
започнали през 2019 г. за овладяване процеса на срутване на 
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подпорна стена на ул. „Екзарх Антим I” в града. Укрепването, от 

чиято стабилност зависеше безопасността на цял жилищен блок, се 
извърши със средствата, в размер на 67 138 лева, осигурени от 

Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към 
МС. С тях бе изградена нова подпорна стена и през 2020 г. се 

асфалтира околоблоковото пространство пред засегнатия блок.  

Община Свищов продължава да настоява пред 
Междуведомствената комисия за предоставяне на средства, с които 

да се укрепи и продължението на ул. „Екзарх Антим I”, като 
междувременно обследва и други засегнати участъци и улици, 

намиращи се в критично състояние. 

В село Морава, община Свищов бе извършен основен ремонт на 
улица „Хаджи Димитър” и част от улици „П.Р.Славейков” и „Стара 
планина”, които бяха силно компрометирани при лятната буря през 

месец май, миналата година. Възстановяването на пътната настилка 

се извърши със средства, осигурени от Междуведомствената комисия 
за бедствия и аварии към МС в размер на 199588 лева. 

Във връзка с възникнали обстоятелства, водещи до увреждане и 

създаване на реална опасност от разрушаване, през годината е 
извършено „Заздравяване на земната основа под част от сградата на 

„Къща на Самоковлиеви” гр. Свищов” на стойност 22954 лв. Сградата 
е Недвижима културна ценност с местно значение. Укрепването ѝ 

беше извършено съгласно изготвен и съгласуван от НИНКН проект. 

По Договор № РД 11-05-34/20.12.2019 г. между Министерство 

на културата и Община Свищов беше извършен основен ремонт на 
покрива на къща-музей „Алеко Константинов”, ПИ 65766.701.2499 по 

КККР и УПИ XVI от кв.48 по плана на гр.Свищов, общ.Свищов, обл. 
Велико Търново на стойност 129 660 лева. Беше изпълнен и обект: 

„Доставка и монтаж на силов електрически кабел на къща-музей 

„Алеко Константинов” град Свищов“  на стойност 5000 лева. 

През годината беше изградена и котелна инсталация на пелети  

за ПБНЧ „Еленка и Кирил Д. Аврамови-1856“  по проект: „Прилагане 

на мерки за енергийна ефективност в Първо българско читалище 

„Еленка и Кирил Д.Аврамови-1856 г.”, финансиран от Националния 
доверителен Екофонд  на стойност 49999 лв. 

Един от значимите ремонти бе този на Часовниковата кула, 

разположена в центъра на града, един от символите на Свищов. 
Постройката е архитектурен паметник на културата с местно 

значение. Силно компрометираната горна дървена част на 

часовниковата кула, е възстановена, а процесът по нейното 
укрепване е съгласуван и контролиран от специалисти в областта на 
културното недвижимо наследство. Сумата за ремонт е на стойност 

20 хиляди лева. 



12 

 

Извършен е и ремонт на алеята до Историческата местност 

„Паметниците“ край Свищов. Положена беше нова асфалтова 
настилка и изградени кътове за отдих с пейки и кошчета за 

отпадъци. Част от излишната неугледна растителност в района беше 
премахната, а на нейно място са засадени нови цветя и храсти. 

Сериозен ремонт бе извършен и по водопроводната мрежа на 

град Свищов, обхващащ участъка от кръстовището на ул. „Черни 
връх“ до кръстовището с ул. „Патриарх Евтимий“, което е общо 270 

метра и касаеше подмяната на довеждащия водопровод Вардим – 
Свищов, напорен водопровод „Висока зона - Болница“, и хранителен 

водопровод „Висока зона - Болница“.  

Старите, амортизирали етернитови тръби на трите водопровода 
бяха подменени с по-надеждни полиетиленови тръби, с висока 
плътност, което значително ще допринесе за подобряване на 

водоснабдяването и качеството на услугата в града.  

Във връзка с подмяна на водопроводите по улица „Люлин” бяха 
изпълнени „Аварийни строително-монтажни работи по изкопни и 
укрепителни дейности, възникнали при подмяна на съществуващи 

довеждащ водопровод ф400, тласкател ф350 и уличен водопровод 
ф90 в участък от ОК720 до ОК657 с дължина 239 метра – 50090 лева; 

„Аварийни  строително – монтажни работи по изкопни и укрепителни 
дейности,  възникнали при подмяна на съществуващи довеждащ 

водопровод ф400, тласкател ф350 в участък от ОК658 до ОК 659 с 
дължина 108 метра – 36442 лева. Ремонтите са изпълнени по 

договори на „КСП“ ЕООД. 

В този участък на ул. „Люлин“ след извършения ремонт беше 

положен и асфалт със средства, предоставени с ПМС № 
315/19.12.2018 г. 

За първи път от много години насам и свищовската улица 

„Младост“, намираща се в един от големите жилищни квартали на 
града, има обновено улично осветление. 

През 2020 г. бяха изпълнени следните обекти от капиталовата 

програма: 

➢ Изпълнен етап „Техническа рекултивация“ на обект: „Закриване 
и рекултивация на депо за твърди битови отпадъци (ТБО) на община 

Свищов, м. „Ненова шатра” със средства предоставени от ПУДООС 

на стойност 2 918 677 лева и собствени средства 21660 лева за 
надзор при изпълнението на обекта; 

➢ Закупуване на товарен автомобил за извозване на зелена маса 

за нуждите на ОП „Чистота-Свищов” – 35988 лв.; Закупуване на 
съдове за разделно събиране на отпадъци - 14 броя контейнери за 
строителни отпадъци за Община Свищов – 20160 лева; 

➢ Закупуване на машина за почистване на твърди подове за 
нуждите на ДСХ „Мария Луиза”, град Свищов – 1800 лв.; 
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➢ Закупуване на професионална сушилна машина за нуждите на 

ДСХ „Мария Луиза”, град Свищов – 9540 лв.; 
➢ Закупуване и монтаж на пергола и беседка по проект „Обичам 

природата – обичам Вардим” в с. Вардим, общ. Свищов - 4250 лв.; 
➢ Закупуване на терен 458/2190 ид.ч. от УПИ І-2022 - за 

озеленяване, кв. 56 по ПУП на гр. Свищов - отчуждаване по чл. 21, 

ал. 1 от ЗОС за обект публична общинска собственост“ – 10170 лева. 
През годината във връзка с планирането на инвестиционната 

политика на Общината бяха подготвени: 
- „Изготвяне на обследвания за доказване на енергийни 

спестявания по Проект: BG16RFOP001-1.036-0004 „Обновяване и 
внедряване на мерки за енергийна ефективност в многофамилни 

жилищни сгради на територията на град Свищов“ по ОПРР 2014-
2020“ в размер на 9960 лева; 

-  „Инвестиционен проект за възстановяване на воденица при 

р.Текир дере, имот №65766.508.21 по КК и КР на град Свищов, 
местност Паметниците, община Свищов, област Велико Търново”  на 
стойност 7800 лева; 

- „Изработване на подробен устройствен план /ПУП/ местността 
„Паметниците” – 9960 лева; 

- „Изработване на Подробен устройствен план – План за 
застрояване на поземлен имот 65766.706.24 и 65766.706.25, 

местност „Манастирски трап“ по Кадастралната карта и 
Кадастралния регистър на град Свищов”  – 30 000 лева; 

- Проект „Интегриран проект за възобновяема енергия, 

енергийна ефективност и енергийна сигурност в Община Свищов” – 

16200 лева. 

 

 

Това допринесе за постигане на целите на Приоритет 2 
„Развитие на инфраструктурата и селищната мрежа“, СЦ 2.2. 
„Интегрирано развитие на град Свищов и социално и икономическо 

сближаване с малките населените места“. Както и за СЦ 2.3 
„Подобряване на състоянието на общинска пътна мрежа“.  

 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 3. „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ 

РЕСУРСИ ЧРЕЗ ОСИГУРЯВАНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА 

ОБРАЗОВАНИЕ, ЗАЕТОСТ, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, СОЦИАЛНИ 

УСЛУГИ, КУЛТУРА И СПОРТ“ 
Развитието на човешките ресурси е основен фактор за 

социално-икономическото развитие на местната общност. 

Демографското състояние на община Свищов, както и това на много 
от общините в периферията, се характеризира с проблеми свързани с 
икономически миграционни процеси, намаляване на населението и 
др. Стратегическата цел се постига чрез реализирането на мерки по 
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Приоритет 3: „Създаване на условия за пълноценно развитие и 

реализация на човешките ресурси” и Приоритет 4: „Укрепване на 
институционалната среда в услуга на гражданите и бизнеса”.  

Въпреки затрудненията община Свищов прилага комплексна 
финансова политика, която е съобразена с потребностите на 

местната общност и възможностите за генериране на местни 

ресурси, изразяваща ясно целите и приоритетите в дългосрочен и 
годишен план за поддържане на стабилно финансово състояние.  

Осигурихме финансова стабилност, реализирахме добра 
приходна политика, съобразена с възможностите и потребностите на 

населението. Чрез ефективно и икономично разпределение на 
разходите и финансовите ресурси при спазване на строга бюджетна 

дисциплина, успяхме да осигурим средства за благоустройство и 
градоустройство и да насочим усилията си за предоставяне на 
качествени услуги за гражданите. 

Чрез оптимизация на разходите и реално предвиждане на 
приходите успяхме да обезпечим всички държавни отговорности.   

Въпреки консервативния, но изпълним бюджет през 2020 г., 

общинското ръководство осигуряваше средства за реализацията на 
инфраструктурните проекти в общината, работеше за увеличаване 

на приходите от икономическа дейност, както и оптимизиране на 
бюджетните разходи и ефективно управление на общинската 

собственост.  
През 2020 г. продължи изпълнението на няколко проекта:  

▪ Проект „Ремонт, реконструкция и мерки за подобряване на 

енергийната ефективност в обекти на културната инфраструктура на 

територията на община Свищов“; 

▪ Проект „Създаване на нова социална услуга „Център за грижа за 

възрастни хора в невъзможност за самообслужване“; 
▪ Проект „Изграждане на социално жилище в град Свищов“; 

▪ Проект „Подобряване и реновиране на градска среда ул. „Патриарх 
Евтимий“ и ж.к. „Симеон Ванков“ в град Свищов“ и други проекти. 

Продължихме активната политика за събиране на стари и 

просрочени задължения и неплатени данъци чрез напомнителни 
писма. Мярката има ефект, тъй като през последните години много 

граждани, фирми и институции след получаване на писмо от отдел 

„Общински приходи“ заплащат дължимите суми и по този начин 

увеличават приходната част от общинския бюджет. 
Средства, в размер на  272872 лв. са предоставени на кметствата на 

общината за текущи ремонти. 

През годината беше изготвен и изпълнен проект за обект: 
„Ремонт и благоустрояване на площадки за игра в ДГ „Слънчо”, гр. 

Свищов” на обща стойност 170 719 лева. Дворното пространство 

беше облагородено и се създадоха съвременни, функционални детски 
площадки за яслената и четирите градински групи, като бяха 
обособени и две спортни площадки.  

В двора на детската градина допълнително бе извършен ремонт 
на настилките, външното осветление и външната тоалетна. 



15 

 

През 2020 г., съгласно споразумение между Община Свищов и 

МТСП по Проект „Красива България” беше изпълнен обект: 
„Изграждане на многофункционална спортна площадка в двора на 

СУ „Николай Катранов” в гр. Свищов, като разходът на Общината  за 
съфинансиране, проектиране, авторски и строителен надзор  е 104 

568 лева. Изпълнено е строителство на стойност 179 794 лева, като е 

изградена комбинирана спортна площадка, състояща се от игрище за 
футбол на малки вратички и комбинирано игрище - за баскетбол със 
стандартни размери и две игрища за волейбол с умалени размери. 

През годината продължи работата по изпълнение на договорите, 

сключени по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. 
Като част от процедура „Изпълнение на интегрирани планове за 

градско възстановяване и развитие 2014-2020“ се финализираха 
дейностите по ДБФП №BG16RFOP001-1.036-0005-C01 „Ремонт, 
реконструкция и мерки за подобряване на енергийната ефективност 

в обекти на културната инфраструктура на територията на община 
Свищов“. Общата стойност на проекта възлиза  на 2 766 728,99 лв., 
по който бе извършен мащабен ремонт на три читалища на 

територията на община Свищов, а именно НЧ „Трудолюбие–1907“ с. 
Вардим, НЧ „Светлина - Царевец 1927“ с. Царевец и НЧ „Филип 

Станиславов–1903“ с. Ореш “.  
През 2020 г. приключи и изпълнението на проект „Създаване на 

нова социална услуга „Център за грижа за възрастни хора в 
невъзможност за самообслужване”, ДБФП BG16RFOP001-5.002-0006-

C02 от 24.10.2019 г. по Оперативна програма „Региони в растеж“ 

2014-2020 г. Основната цел на проекта е осигуряване на подходяща 

и ефективна социална инфраструктура, допринасяща за 

предоставяне на нови, качествени социални услуги за лица с 

увреждания и възрастни хора в невъзможност за самообслужване. 
Проекта е на обща стойност 804 337,32 лв., от които  526 021,07 лв. 

БФП и 278 316,25 лв. съфинансиране. 
 

През изминалата година започна и изпълнението на  проект 

„Изграждане на социално жилище в град Свищов” - ДБФП № 
BG16RFOP001-1.036-0006-С01 по Оперативна програма „Региони в 

растеж“ 2014-2020 г. Продължителността на проекта е 24 месеца,  а 

общата стойност - 1 200 000 лева. Предвидено е извършване на 

преустройство и ремонт на съществуваща 3-етажна сграда и 
обособяване в нея на 27 броя социални жилища. 

От месец юни 2020 г. стартираха и дейностите в обхвата на  

проект „Подобряване и реновиране на градска среда ул. „Патриарх 

Евтимий“ и ж.к. „Симеон Ванков“ в град Свищов”, изпълняван по 

ДБФП № BG16RFOP001-1.036-0007-С01/26.06.2020 г. по 
Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. Проектното 
предложение е с продължителност 24 месеца и е на обща стойност 
1 388 170 лева. Заложените дейности са насочени към подобряване, 
реновиране и обновяване на градската среда на ул. „Патриарх 

Евтимий“ и ж.к. „Симеон Ванков“. 
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Това допринесе за реализиране на Приоритет 3: „Създаване на 

условия за пълноценно развитие и реализация на човешките 

ресурси“. По Специфична цел 3.1. „Подобряване на достъпа до 

качествено образование и учене през целия живот за икономическа и 

социална реализация“, чрез Мярка 3. „Развитие на образователна 

среда за социално включване“ и Мярка 6. „Обновяване и развитие на 

образователната, културната, социалната и спортна инфраструктура 

и съобразяването й със съвременните потребности“ 

Най-значимата реализирана образователна общинска политика 

е осигуряването на безплатно посещение на детските градини в 

общината. С Решение №40 от 19.12.2019 година на Общински съвет 

Свищов, считано от 01.01.2020 г. ползването на детски градини и 

яслени групи на територията на община Свищов е напълно 

безплатно. С това свое действие ръководството на Община Свищов 

целеше от една страна да облекчи финансово родителите, а от друга 

да осигури достъпност на детските градини за всички деца, като 

запази високото качество на предлаганите образователни услуги. 

Това решение не е еднократен акт на финансово подпомагане на 

родителите, а системна грижа за децата от община Свищов през 

цялото време на пребиваването им в детските заведения. Това  

доведе и до увеличаване на децата в детските заведения в цялата 

община. 

С Решение №348 от 26.11.2020 година на Общински съвет- 

Свищов, считано от 01.01.2021 година на територията на община 

Свищов  предучилищното образование за 4-годишните деца става 

задължително. По този начин се цели да се намали рискът от ранно 

отпадане на децата от системата на образованието, да се постигне 

по-добра социализация и да се повлияе благоприятно на тяхното 

емоционално и интелектуално развитие. 

Чрез проект, финансиран по програма „Красива България“ към 

Министерство на труда и социалната политика в двора на СУ 

„Николай Катранов“ беше изградена мултифункционална спортна 

площадка, като са обособени игрище за минифутбол и 

мултифункционално игрище за баскетбол – с нови баскетболни 

стойки и табла с рингове с мрежи, което ще може да се използва и 

като игрище за волейбол; подмяна на съществуващата настилка, с 

акрилна спортна настилка с висока пластичност и устойчивост на 

износване, подходяща за интензивни тренировки и спортни 

дейности; изградено е площадково осветление чрез монтаж на Led 

прожектори, като също така е извършен и ремонт на трибуните, 

доставка и монтаж на седалки за тях. Проектът е своеобразно 
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продължение на политиката на общинското ръководство, насочена 

към подобряване материалната база на училищата и в подкрепа на 

спорта и спортните постижения на подрастващите. 

В рамките на Националната кампания „Чиста околна среда 

2020 г.“ и обявения от МОСВ и ПУДООС конкурс на тема: „Обичам 

природата и аз участвам“ бе реализирано проектно предложение на 

община Свищов „СЛЪНЧЕВА И ЗЕЛЕНА ДЕТСКА ГРАДИНА“, което 

касае изнесената група на детска градина „Васил Левски“ на ул. 

„Плевенско шосе“ №5 в Свищов. Основната цел на проекта бе 

обогатяване екстериора на детската градина, превръщането му в 

елемент на една развиващата среда и място за детски активности. 

Проектът е насочен към създаване на подходяща материална среда, 

в обособено открито вътрешно дворно пространство за реализиране 

на ситуации за повишаване на екологичната култура в 

образователно-възпитателния процес. Във филиала на детското 

заведение децата са разпределени в три възрастови групи – яслена, I, 

II, III и IV (смесена група). През последните 20 години дворното 

пространство и площадките за игра във филиала не са били 

ремонтирани, уредите обновявани, нито пък самото пространство 

реорганизирано с цел превръщането му в образователна среда. С 

реализиране на заложените дейности коренно се промени облика на 

двора на детското заведение. Проектът бе на обща стойност- 4 996,20  

лева, а така оборудваната и преустроена детска площадка се 

превърна в занималня на открито, където децата имат възможност 

да учат, играят и се забавляват сред природата.  

В изпълнение на проект „Ремонт и благоустрояване на 

площадки за игра в ДГ „Слънчо“  гр. Свищов“ над 250 хил. лева бяха 

инвестирани в детска градина „Слънчо“ в град Свищов за 

облагородяването на дворното пространство и създаването на 

съвременни и функционални детски площадки за игра, спорт и отдих 

за ползване от над 110 деца.  Резултат от изпълнението на дейностите 

е създаването на интересни, красиви и безопасни детски 

пространства за игра, забавление, неформално обучение и 

социализация на малчуганите, както и осигуряване на подходящи 

условия за пълноценното им развитие. 

И през 2020 година организирахме културни мероприятия, 

конкурси, инициативи, състезания за различните празници и други 

прояви.  

На 13 януари 2020 г. Свищовската професионална гимназия 

„Алеко Константинов“ тържествено чества своя патронен празник с 

разнообразни и интересни събития. На 15 януари 2020 г. в зала 1 на 

община Свищов се проведе среща на училищата, носещи името Алеко 
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Константинов. Срещата беше инициирана от СПГ „Алеко 

Константинов“ и беше част от празничната програма на община 

Свищов по повод 157-годишнината от рождението на видния деец, 

писател и общественик. Бяха обявени и резултатите от литературния 

конкурс на тема: „Алеко Константинов – будната съвест на своето 

време“, като представените творби бяха оценени в три категории – 

художествен разказ, есе и поезия.  

През месец февруари 2020 г. 135 години чества и първото 

държавно търговско училище „Димитър Хадживасилев“ в град 

Свищов. В дните, изпълнени с разнообразни изяви, учители, ученици 

и гости усетиха духа на Дарителя и направиха равносметка за 

постигнатото през 135-те години от създаването на училището и си 

пожелаха още много успехи, които да славят името на бележития 

Димитър Хадживасилев. В празничните събития посветени на 

празника, всички изявени ученици и учители, достойно представили 

училището си в различни състезания и конкурси бяха отличени от 

Регионално управление на образованието – Велико Търново. 

По повод 1-ви март отдел „Образование“ и дирекция „Култура и 

културно наследство“ организираха, традиционния конкурс за 

рисунка, оригинална мартеница или мартенско пано за участници от  

3 до 18 години.  В него взеха участие над 200 деца и ученици от цяла 

България. 

 По повод националния празник на Република България – Трети 

март в Свищов за поредна година се проведе състезанието „Моята 

България“, организирано от отдел „Образование“ и дирекция 

„Култура и културно наследство“. В него се включиха ученици от 

трите средни училища в общината – СУ “Николай Катранов“, СУ 

„Димитър Благоев“ и СУ „Цветан Радославов“, както и от двете 

професионални гимназии – СПГ „Алеко Константинов“ и ПДТГ 

„Димитър Хадживасилев“. 

Реализирането на държавния план- прием за учебната 

2020/2021 година се проведе при необичайни условия, които не 

позволиха училищата да осъществят пълноценна кампания. Община 

Свищов съвместно със средните училища и  професионалните 

гимназии проведоха информационна кампания за приема след 7-ми 

клас. Отдел „Образование“ и дирекция „Култура и културно 

наследство“ разработиха, издадоха и разпространиха брошури, 

съдържащи важна информация за приема – срокове, къде и как се 

подават документи, кога излизат резултатите от класиранията. За 

всяко училище бяха отделени няколко страници, в които да 

представи своите паралелки. Брошурата в електронен вариант беше 
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споделена на сайта на Община Свищов, на сайта на отдел 

„Образование“, както и на сайтовете на училищата и гимназиите 

През 2020 г. с изпълнението на Проект "Изграждане на 

социално жилище в град Свищов" ОПРР 1 200 000,00 лв. 

продължи постигането на целите по Приоритет 3 „Създаване на 

условия за пълноценно развитие и реализация на човешките 

ресурси“, Специфична цел 3.3. „Развитие и повишаване на 

качеството на социалните услуги“, Мярка 13. „Разширяване на 

мрежата от социални услуги за подкрепа на уязвими групи и 

общности“. 

Във връзка с безпрецедентните предизвикателства, в контекста 

на създалата се извънредна епидемична ситуация, на територията на 

община Свищов бе идентифицирана потребност от предоставяне на 

социални услуги в домашна среда на уязвими обществени групи. 

Своевременно са създадени необходимите условия и абсолютно 

безплатно хората, намиращи се в проблемна ситуация, да получават 

социални услуги като израз на дълбока загриженост и аргумент за 

обществено развитие. 

От най-силна подкрепа се нуждаеха възрастните хора над 65 г. 

с ограничения или невъзможност за самообслужване, както хора с 

увреждания и техните семейства, лица поставени под карантина от 

здравните власти и за които има социална необходимост от почасови 

услуги. Именно чрез предоставянето на тези услуги се защитава 

обществения интерес и се осигурява превенция по отношение 

разпространението на COVID-19. 

С обявяването на извънредното положение с нелеката задача за 

обгрижване на възрастните хора се ангажираха служителите на 

Домашен социален патронаж (ДСП), които ежедневно снабдяват 

хората от целевите групи с хранителни продукти от първа 

необходимост, лекарства, заплащат битови сметки и т.н. Веднага 

след отварянето на целева програма „Топъл обяд у дома в условията 

на извънредна ситуация – 2020“, финансирана  чрез Агенцията за 

социално подпомагане, Община Свищов разработи и подаде 

проектно предложение, което беше одобрено и от 23.04.2020 г. 

започна реализацията на дейностите по него. Проектът е на стойност 

9570 лева и първоначално продължи 33 работни дни, предоставяйки 

топъл обяд на 100 потребители от целевите групи. След това 

финансирането на програмата „Топъл обяд” продължи под друга 

форма – с дарение и от държавния бюджет и приключи на 

31.12.2020 г. За периода на отчитане изразходените средства са в 

размер на 50 152.00 лева. 



20 

 

Целевите групи, получаващи топъл обяд са: лица с ниски 

доходи, за времето подложени под карантина; възрастни хора над 65 

години с доходи под линията на бедност, които нямат близки и лица 

в невъзможност за самообслужване. 

 През 2020 г. Община Свищов успешно предоставяше 

мобилни  интегрирани почасови  здравно-социални услуги в домашна 

среда по проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с 

увреждания в Община Свищов”.  

Целевите групи по проекта са:  

  - Възрастни хора над 65 годишна възраст 

(навършили 66 години), с ограничения или невъзможност за 

самообслужване;  

  - Хора с увреждания и техните семейства  

 18 социални асистенти, 4 медицински сестри, 1 фелдшер, 1 

рехабилитатор и 1 психолог се грижеха за здравословното и 

психическото състояние на 92 потребители, както и за битовите им 

условия и социални контакти. По проекта се закупи, автомобил, за да 

се предоставя услугата мобилно и да могат специалистите да стигнат 

до всички населени места на общината. Услугата е необходима и 

продължава до края на м. март 2021 г. 

Стойността на проекта е 326 058.24 лева, изцяло финансиран 

от ЕСФ. 

 

Незабавно след отваряне на процедурата „Патронажна грижа за 

възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3“ по ОП “Развитие 

на човешките ресурси“, Община Свищов разработи и подаде 

проектно предложение, което беше одобрено. От средата на м. април 

2020 г., съгласно проектната документация бяха назначени 

съответните служители – 21 служители в града в т.ч.: 1 социален 

работник, 1 технически сътрудник, 4 шофьори и 15 работници, 

изпълняващи доставки по домовете и 16 в селата – работници, 

изпълняващи доставки по домовете. Общата стойност на проекта е 

245 250 лева. Дейностите по проекта  бяха  до края на 2020 г., но 

предвид извънредната обстановка и остатъка от финансови средства  

проектът беше удължен до края на м. февруари 2021 г. 

Ангажиментите на назначените служители са свързани с покупката 

на хранителни продукти и лекарства (със средства на потребителите) 

на 150 потребители на тази социална услуга, заплащане на битови 

сметки, заявяване и получаване на административни услуги, 

дезинфекция и почистване на домовете на потребителите и др. До 

31.12.2020 г. са обслужени 196 лица, от които в Свищов 91 

потребители, останалите 105 са от населените места от общината. 
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Целевите групи по проекта са възрастни хора над 65 години с 

ограничения и невъзможност за самообслужване, хора с увреждания 

и техните семейства и възрастни в риск. 

В условията на извънредното положение, Община Свищов 

подаде проектно предложение по Националната програма 

„Предоставяне на грижи в домашна среда” на МТСП. Назначени бяха 

на длъжност „Домашни помощници“ от 01.04.2020 г. – 18 лица, 

обслужващи 22 потребители (самотно живеещи с различни 

заболявания без ТЕЛК, над 65 години, с месечен доход под 5-кратния 

размер на Гарантирания минимален доход за страната – 375 лв.), 

като от 01.05.2020 г. са назначени още 9 домашни помощници, 

грижещи се за 9 потребители. За целия период до 31.12.2020 г.  

назначените 44 домашни помощници  обслужиха 52 потребители. 

По Закона за личната помощ всеки  месец се назначават лични 

асистенти на лица с ТЕЛК над 90% с чужда помощ. През 2020 г. са 

назначени 173 лични асистенти, които обслужват своите близки. 

Към 31.12.2020 г. - 275 лични асистенти обслужват  лица/деца 

с увреждания. 

В изпълнение на Оперативната програма за храни и/или 

основно материално подпомагане, съфинансирана от Фонда за 

европейско подпомагане на най-нуждаещи се лица,  чрез Български 

Червен кръст се предоставиха хранителни пакети на  980 български 

граждани от нашата община. Едночленните и двучленните семейства 

855 получиха по един хранителен пакет, а тричленните и по-големите 

семейства -125 - по два хранителни пакета. 

Създадена беше организация по раздаването на допълнителни 

хранителни пакети на нуждаещи се, осигурени от БЧК. Бяха 

доставени до домовете 125 хранителни пакети на две целеви групи: 

лица, ползващи услугата„Патронажна грижа“ - компонент 2 – 83 бр. и 

самотноживеещи лица над 65 години – 42 бр. В града бяха раздадени 

общо 55 хранителни пакета, предоставени от БЧК, а останалите 70 в 

населените места от общината. 

В началото на извънредното положение, Община Свищов 

спешно създаде 24-часов кол-център, в услуга на населението. 

Обслужването му беше осигурено от водещи специалисти с опит в  

социалната сфера. За кратко време центърът се превърна в 

свързващо и координиращо звено между отделните институции, 

ангажирани с прилагането на противоепидемичните мерки, като 

ефективно осъществяваше медиация между тях и гражданите.  

През календарната 2020 година 45 деца с увреждания са 

ползвали социални услуги в ДЦДУ, гр. Свищов. От тях 7 са насочени 

за първи път от Дирекция „Социално подпомагане“, а за останалите 
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38 услугата е продължена от предишен период с нови документи. За 

две от децата е прекратено ползването на социалната услуга поради 

навършване на пълнолетие и поради промяна на настоящото 

местоживеене на територията на друга община. 

Към 31.12.2020 година потребителите на социални услуги в 

ДЦДУ-Свищов са общо 43.  

Всички деца са насочени с направления и комплект документи 

от Отдел „Закрила на детето“ към ДСП по местоживеене – 2 от ДСП – 

Белене, 1 от ДСП – Бяла, и 42 – от ДСП – Свищов. 

До 13.03.2020 година екипът от специалисти на ДЦДУ-Свищов, 

предоставя социални услуги и дейности, съобразно изискванията на 

нормативната база, разработената методология и вътрешни правила. 

Децата получават целодневни, полудневни и почасови услуги, 

отговарящи на индивидуалните им потребности, като това включва 

терапия, рехабилитация, свободно време, групови програми, 

индивидуални и екипни занятия в различни терапевтични среди. 

Осигурено е ползване на специализиран транспорт и хранене три 

пъти дневно. Родителите са активно включени в дейностите чрез 

осигурена подкрепа под формата на консултации, посредничество, 

застъпничество и обучение, както и по въпроси, касаещи децата, 

реализиране на техните права. С оглед обособяването на Дневния 

център за деца с увреждания в гр. Свищов, като комплекс за 

предоставяне на  социални услуги, съответстващи на приетия Закон 

за социални услуги, както и предоставяне на качествени 

интегрирани междудисциплинарни услуги за деца и семейства, през 

2020 година са извършени ремонтни дейности в източното крило на 

първия етаж от УК „Алеко Константинов“, гр. Свищов, както следва: 

- Цялостен ремонт, оборудване с посуда и уреди на кабинет 

за обучение в битови умения; 

- Цялостен ремонт на два индивидуални кабинета; 

- Обзавеждане и оборудване на трета Монтесори стая за 

работа с деца от 0 до 7 - годишна възраст, в т.ч. закупуване на 

висококачествени материали от петте области на Метода Монтесори. 

- Обзавеждане и оборудване на малка преходна 

рехабилитационна зала; 

- Оформяне на пространство за работа и консултации с 

родителите; 

- Цялостен ремонт на четири санитарни помещения – три за 

ползване от потребителите и един за персонала, в т.ч. ревизия на 

ел.инсталация, водоснабдяване и канализация, подмяна на 

санитарен фаянс, душове и място за обслужване на децата. 
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 Центърът за обществена подкрепа (ЦОП) Свищов е с капацитет 

50 потребители. От началото до края на  2020 год., екипът  

ежемесечно е предоставял социални услуги   над горепосочения 

капацитет по издадени Направления от отдел „Закрила на детето“ 

към Дирекция „Социално подпомагане“ Свищов, потребители 

насочени от други институции, имащи отношения към децата, както 

и самозаявили се потребители. 

Съобразно изготвения годишен план за развитие на услугата, 

екипът планира ежемесечни дейности, имащи за цел популяризиране 

и разширяване дейността на Центъра. Екипът на Център за 

обществена подкрепа организира събитие насочено към родители – 

„Щастливи родители = Щастливи деца!“.Динамиката на съвременният 

живот предполага високи нива на стрес и натовареност, както в 

живота на родителите, така и този на децата.На желаещите родители 

им бе предоставена възможност за релаксиране чрез творческа 

дейност и обмен на опит и информация, както със специалистите, 

така и помежду си.  

Екип от специалисти от ЦОП и ОЕПГ проведоха тренинг с 

приемните родители от община Свищов на тема: „Страховете на 

детето, настанено в приемно семейство. Начини за подпомагане от 

приемните родители и професионалистите“. 

Останалите дейности, част от изготвения годишен план бяха 

отложени, поради настъпилата пандемия от Covid-19 и въведените 

противоепидемични мерки. 

Резидентните услуги – Дом за стари хора „Мария Луиза“  гр. 

Свищов и Центровете на настаняване от семеен тип за пълнолетни 

лица с деменция в с. Овча Могила преминаха на ограничителен 

режим на работа, създаващ и осигуряващ една изцяло контролирана 

среда. 

Със заповед на Директора на Агенцията за социално 

подпомагане са преустановени настаняванията в социалните 

заведения. Със заповед на кмета на общината се регламентира 

организацията на дейността в тях. Забранени са свижданията на 

потребителите с техните близки, както и излизанията им извън 

сградите на институциите. Осигурени са изолаторни помещения за 

потребителите, които се прибират от болнични заведения по 

причини, различни от COVID - 19. 

В Центъра за социална рехабилитация и интеграция (ЦСРИ) 

през изминалата 2020 година  са сключени 81 договора за 

предоставяне на социални услуги и дейности за подкрепа. 

Поради усложнената епидемична обстановка и  нуждата от 

физическо дистанциране е разработен график за работа, съобразен с 
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възможностите за включване в онлайн пространството и 

здравословното състояние на потребителите, предвид целевата група 

на услугата. Изготвени са индивидуални планове за работа в 

кризисна ситуация на всяко лице. Те са редуцирани, добре 

обмислени и съобразени с програмите за работа на специалистите и 

индивидуалните нужди на всеки потребител. Дейностите се 

осъществяват чрез телефонен разговор или чрез интернет (вайбър, 

фейсбук, скайп, ел.поща). Предоставени  са материали за работа и 

инструкции от специалистите за работа в домашни условия. 

Тези дейности допринесоха за постигане на целите на 

Приоритет 3 „Създаване на условия за пълноценно развитие и 

реализация на човешките ресурси“ Специфична цел 3.3. Развитие и 

повишаване на качеството на социалните услуги Мярка 13. 

„Разширяване на мрежата от социални услуги за подкрепа на 

уязвими групи и общности“. 

 

 

Специфична цел 3.4. „Съхраняване и развиване на 
културната идентичност и създаване на условия за 

оползотворяване на свободното време, културен живот и 

спорт“ 

Мярка 15. „Достъпност до културното наследство за общността 
и гостите на града“ 

Белязана от извънредната епидемична обстановка в страната, 
програмата на Община Свищов за 2020 г., в посока на развитие и 

утвърждаване на събития от исторически, културен и познавателен 
характер, в областта на културата и туризма претърпя значителна 

промяна. Статистиката сочи, че това са два от най-засегнатите 
сектори в национален и световен мащаб, тъй като предмета на 

дейностите им е свързан с организираното на различни групи 
(предлагащи и потребители), участващи пряко в процесите. 

В предвид създалата се обстановка през 2020 г., която 
ограничаваше и забраняваше реализирането на дейностите в сектор 

„култура“ и „туризъм“, Община Свищов успя да внедри алтернативни 
форми за осъществяването на част от плануваните дейности, а друга 

част от усилията бяха съсредоточени в процеси позволяващи 
регистрирането на ефективни резултати като ремонти, 

профилактика, инвентаризации и др. 

Изминалата 2020 година беше особено неблагосклонна към 
развитието на туризма както на местно ниво, така и на национално и 

международно. Независимо от вида на туристическите услуги, 

секторът бележи значителен спад на потреблението.  
Община Свищов, като една нетипична туристическа 

дестинация се нарежда сред локациите, които отчитат най-голям 
спад на посещенията, особено в графата „събитиен туризъм“, където 
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по-принцип има най-висок процент от общия брой туристически 

услуги. 
Невъзможността за реализирането на посещения през 2020 

година, Община Свищов компенсира с дейности по подобряване на 
материалната база в туристическите обекти, туристическата 

инфраструктура и опазването на културно-историческото наследство.  

1. През 2020 г. приключиха дейностите по проекта за 
реконструкция на сградите на читалищата – „Ремонт, реконструкция 
и мерки за подобряване на енергийната ефективност в обекти на 
културната инфраструктура на територията на община Свищов”, 

изпълняван по ОПРР. Проектът изцяло промени облика и подобри 
съществуващата материална база на три от читалищата на 

територията на община Свищов – НЧ „Светлина-Царевец 1927”, НЧ 
„Трудолюбие – 1907“ с. Вардим и НЧ „Филип Станиславов-1903“ с. 
Ореш. С извършените дейности се постигна повишаване на 

енергийната ефективност на сградите, създаване на по-добри битови 
условия за работа и осигуряване на достъп до нея за хора в 
неравностойно положение.  

С реализирането на проекта е постигната по-здравословна и 
естетична среда в сградите. Осигурени са нормални условия за 

работа на самодейните състави, за дейността на всички клубове, 
които се помещават в читалищата, както и за провеждане на 

концерти, празници и др. масови събития в сградата. 
Читалищата като културни средища са инициатори на 

разнообразни събития от местен, национален и международен 

характер. В това отношение, съществена дейност от реализацията на 

проектното предложение бе популяризирането на културно-

историческото наследство и разкриване на нови дейности към 

читалищните състави и групи. Чрез тези дейности ще се създадат 
приложими форми за съхраняване на местните обичаи и традиции, 

както и обогатяване знанията на местното население за спецификите 
на други националности. Тези резултати могат да се постигнат с 
прилагането на ефективни методи за обмен на информация като 

фестивали, събори, изнесени уроци, научни симпозиуми, майсторки 
класове, лекции, кръжоци и др., които да регистрират реални 

туристически потоци от и извън страната. 

2. През 2020 година приключиха дейностите по 

стабилизиране и обновяване на къща музей „Алеко Константинов“.  
Със средства осигурени от Министерството на културата бе извършен 

ремонт и реставрация на сградата. С финансирането се ангажира 

лично министъра на културата Боил Банов. Общият размер на 

разходите по ремонта възлиза на 134 660 лева. Извършени бяха 

редица ремонтни дейности като цялостен ремонт на покрива, 
стабилизиране на основите на сградата и други архитектурни 
укрепвания, включващи подмяна на компрометирани участъци от 
дървената конструкция, подмяна на дъсчената обшивка, 
хидроизолационния слой, летвите и керемидите, топло-изолация от 
каменна вата, фасадна реставрация – мазилки, корнизи, пиластри, 
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подмяна на дограма, сенници (щори). С финансиране от общинския 

бюджет бяха извършени допълнителни дейности, като подмяна на 
електрическата инсталация и градинското осветление, 

облагородяване на парковото пространство, стабилизиране на 
каменната ограда в източната страна, както и допълнително 

изграждане на декоративна метална ограда на северната страна. 

Беше асфалтирана улицата отвеждаща до архитектурния паметник и 
беше облагородена цветната площ пред него. Опазването на сградата 
и експозицията са основна цел на Община Свищов, а в резултат на 
изпълнението на заложените дейности ще бъде съхранена за 

поколенията. 
3. През месец октомври 2020 г. приключи вторият етап на 

разкопките на крепостта „Калето“. Подобно на първия етап, 
разкопките бяха финансирани от Министерство на културата на 
стойност 17 848 лева и дофинансирани от Община Свищов в размер 

на 26 015 лева. За втора година експедицията бе оглавена от проф.  
Николай Овчаров, който има значима роля за разкриването на едни 
от най-забележителните археологически обекти в България. Вторият 

етап на разкопките имаше за цел да разкри по-голяма част от 
границите на крепостта, с което да получим повече информация за 

нейния произход, вид, история и принос към историята на града, 
региона и страната. От архитектурна гледна точка свищовският 

замък е един от най-добре запазените, с до 10 метра височина, а 
неговото разкриване, консервиране и реставриране ще е отлична 

предпоставка за развитието на културния туризъм в района. 

Успоредно с втория етап на разкопките при крепостта „Калето“ в 

Свищов продължиха и дейностите по почистване и разкриване на 

района в историческата местност. Бе извършена санитарна сеч и се 

премахна цялата храстова растителност в близост до крепостта, за да 
се открие подходът към нея и да се създадат благоприятни условия за 

изграждане на един чудесен парк, чиито акцент ще бъде 
археологическата забележителност. 

4. През юли 2020 година започна авариен ремонт на горната 

част на часовниковата кула в Свищов и приключи през есента. 
Ремонт на тази част от постройката не е правен, с изключение на 

частично подобрение на дъсчената облицовка, след земетресението 

през 1977 година. В следствие на климатичните и сеизмични 

процеси, горната осемстенна част на градския часовник беше силно 
компрометирана и застрашена от срутване. След извършване на 

архитектурния оглед, беше изготвено Проектно решение за „Основен 

ремонт на осемстен и покрив на часовникова кула, УПИ III, кв. 39, 

ПИ 65766.702.595 по КККР“. Ремонтните дейности бяха съгласувани 

с представителството на НИНКН, а изпълнението прието. Дървената 
и най-висока част на кулата беше укрепена. Подменени бяха дървени 
греди и други конструктивни елементи, както и цялата дървена 
обшивка, която е обработена с консервиращи разтвори. 
Ламариненото покритие и изцяло подменено с ново, като напълно са 
спазени декоративните мотиви по фасадните части, а цвета е решен 
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в RAL-3019 – медна ламарина. Ремонтирани са части от метално 

стълбище и е приведено в нов вид. Средствата изразходени по 
ремонта са на стойност 20 000 лева.  

След ремонта, градският часовник придоби онзи вид, който 
заслужава всяка сграда, превърнала се в символ и свидетелство за 

историческото и културно развитие на един народ. Без да загуби 

автентичния си облик, днес часовникът се извисява още по-
величествено и ще продължи да отмерва времето. 

 През 2020 година беше извършен авариен ремонт на един 
от архитектурните символи на Свищов- а именно Самоковлиевата 

къща. В следствие на извършени архитектурни промени в основните 
елементи на конструкцията, сградата търпи изменение и беше 

застрашена от срутване. След изпълнението на аварийния проект за 
укрепване на земната основа с пилоти, проектното решение 
предвижда още допълнителни дейности, с които да се укрепи и 

стабилизира сградата, както и реставраторска дейност по 
нарушените области в интериорното пространство и стенописаните 
стени и тавани. Сумата изразходена за укрепване на земната основа 

е 22 954 лева. До изпълнението на всички предписания, 
експозицията остава затворена. 

През 2020 година Община Свищов изготви проект за 
възстановяване на воденицата при р. Текир дере в местността 

„Паметниците“. Проектът има за цел да се възстанови един от 
архитектурните паметници, свидетели на историческия десант на 

река Дунав при Свищов за освобождението на страната от турско 

владичество. В нощта на щурма – 26 срещу 27 юни 1877 година, 

воденицата е била караулка на турския лагер охранявал района. 

Завземането и от руските войски попречва на турската войска да 

разпространи информацията за хода на десанта. 
 

Мярка 17. „Развитие на спортно-физическата активност на 
населението“ 

Проект  „Чиста природа днес- чиста природа утре“ ,кметство с. 

Горна Студена.Сума за финансиране 9 743,80 лв. /Девет хиляди 
седемстотин четиридесет и три лева и 0,80 стотинки/ 

 
ПРИОРИТЕТ 4: „УКРЕПВАНЕ НА ИНСТИТУЦИОНАЛНАТА СРЕДА В 

УСЛУГА НА ГРАЖДАНИТЕ И БИЗНЕСА“ 

Приоритетът обхваща развитието на институционалната среда 

за осигуряване на публични услуги с високо качество и ефективност 
за населението и бизнеса. Заложени са четири специфични цели за 

развитие на институционалната среда и междуобщинското 

сътрудничество, административния капацитет и участието на 
гражданите и бизнеса в местното самоуправление. 

Специфична цел 4.1. „Развитие на институционалната 

среда и междуобщинското сътрудничество“ 
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Мярка 1. „Въвеждане на комплексно административно 

обслужване“. 
Община Свищов активно се включва в електронния 

документооборот. Чрез Системата за електронен обмен на съобщения 
(СЕОС), чрез която се осъществява електронният документооборот 

към края на 2020 г. са осъществени 129  преписки.  

Информационно обезпечаване на гражданското общество чрез 
публикуване на необходимата информация в местните медии, 
регионални ежедневници, информационните табла и сайта на 
Общината е на изключително високо ниво. В сайта на община 

Свищов информацията се публикува своевременно и гражданите 
могат да се информират подробно за дейността на общинската 

администрация и общинския съвет. Публикуват се нормативни 
актове, програми, отчети, информация за услуги, информация за 
търгове  и конкурси  и др. Приемането на нормативни актове, 

измененията в тях, приемането на бюджета и отчета по него, се 
извършват задължително след провеждане на публично обсъждане с 
обществеността. 

Въведена и функционираща е системата за електронен обмен 
на документи между Община Свищов и редица държавни 

институции.  
Мярка 2. „Трансфер на добри практики за подобряване на 

местното самоуправление чрез изграждане на партньорства с други 
общински администрации“ В изпълнение на Закона за регионалното 

развитие и в отговор на предизвикателствата пред новия програмен 

период на Европейския съюз, Община Свищов през 2020 г. стартира 

подготовката на План за интегрирано развитие на общината (ПИРО) 

2021-2027 г. ПИРО е стратегически документ, който интегрира 

регионалното и пространствено развитие на цялата територия на 
общината, определя актуалните проблеми, нуждите и потенциала за 

развитие на региона, средносрочните цели и приоритети за 
развитието на общината и се разработва за период на действие 7 
години. 

Чрез провеждането на срещи със заинтересованите страни, 
публични представяния и комуникация с широката общественост ще 

бъдат идентифицирани проектни идеи, които са приоритетни както 

за Свищов, така и за подготовка на интегрирани проекти в 

партньорство със съседни общини. 
Мярка 5. „Разработване на ефективни механизми за 

участие на гражданите и бизнеса в процеса на вземане на 

решения“.  

СЦ 4.3. „Участие на гражданите и бизнеса в процеса на 

местно самоуправление“ 

При спазване на противоепидемечни мерки се провеждаха  
публични обсъждане за поемането на дългосрочни общински 
задължения/дълг по реализираните проекти, с необходимост от 
осигуряване на средства за мостово финансиране. 
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Специфична цел 4.4. „Засилване на международното 

сътрудничество“ 

На проведен видеоразговор през м. декември 2020 г. с кмета на 

румънския град Зимнич двете общини обсъдиха съвместното 
реализиране на бъдещи проекти по програмата за трансгранично 

сътрудничество Interreg V-A Румъния – България. Кметовете изразиха 

задоволството си от реализираните вече съвместни проекти и 
набелязаха основните теми, по които показаха готовност да работят 
отново заедно. 

 

Мярка 4. „Разработване и прилагане на мерки за повишаване 
на информираността на гражданите за общинската политика и 

услуги“ 
Започналата през 2018 г. Община Свищов и успешно въведена 

системата за електронен прием на децата в детските градини и на 

учениците в първи клас функционира и през 2020 г., надгражда се с 
допълнителни функционалности. Това доведе до облекчаване на 
родителите чрез улеснен достъп до системата, обективност при 

класиранията и елиминиране на субективни грешки. Специализиран 
сайт за образованието в община Свищов https://obrazovanie-sv.bg/. 

Освен с информационни функции, той съчетава възможности за 
комуникация и координация между учители, ученици, родители, 

общинска администрация и други участници в процеса на 
образование. Сайтът поддържа опция за подаване на сигнали от 

гражданите. 

Общината Свищов отчита успехи в подобряване структурата и 

капацитета на местното самоуправление, създаването на условия за 

партньорства за местно икономическо развитие, включително и с 

държавата, в лицето на ресорни министерства, браншови и 
представители на гражданското общество. Надградени бяха и 

устойчиви партньорства по линия на трансграничното 
сътрудничество с румънски местни органи и НПО, както и с 
побратимени градове и общини от Румъния, Украйна, Македония, 

Сърбия, Черна гора, Португалия, Полша, Унгария, Русия и др. 
Реализирани бяха трансгранични проекти, които допринесоха 

съществено за подобряване на инфраструктурата, привлекателността 

на Общината за развиване на иновативни международни културни 

обмени и дейности. 
Мярка 6. „Създаване на ефективни международни 

партньорства за трансфер на добри практики в областта на местното 

самоуправление и насърчаване развитието на регионите“ 

Проект „Единни стандарти, засилена координация - обща 

сигурност,Програма „Interreg V-A Romania-Bulgaria”, Приоритетна 
ос 3- Безопасен/Сигурен Регион на  обща стойност 1 938 
437,72 лева, като бюджета на проекта за Община Свищов /водещ 
партньор по проекта/ възлиза на 967 517,05 лева. Приоритет 2 
„Развитие на инфраструктурата и селищната мрежа“,СЦ 2.4 
„Опазване и разумно използване на природните ресурси, геозащита 
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и създаване на екологична среда“,Приоритет 4 „Укрепване на 

институционалната среда в услуга на бизнеса и гражданите“ и СЦ 
4.4 „Засилване на международното сътрудничество“ 

 
ІІІ. Действия, предприети от компетентните органи с цел 

осигуряване на ефективност и ефикасност при изпълнение, в 

т.ч. 

 
3.1. Мерки за наблюдение, механизми за събиране 

обработване и анализ на информация. 

 
Още през  2017 г. във връзка с изм. и доп. на ЗРР и ПРЗРР са 

предприети организационни действия за подобряване системата за 
събиране на информация, текущо ще се събира такава по отношение 
на етапния напредък на всеки проект, на база неговите индикатори 

за „резултат“ и „въздействие“, която се предоставя от екипите за 
управление на проектите. 

До момента такава се предоставя публично на информационни 

събития и в прессъобщения, информационни бюлетини Годишните 
доклади за 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019  г. и са публикувани 

на сайта на общината. Предстои през 2021 г. да бъде изготвен 
Последващ доклад за изпълнение на ОПР 2014-2020 г. 

 Системата за наблюдение и оценка на изпълнението на ОПР с 
предмет: изпълнението на целите и приоритетите на ОПР, съгласно 

определени физически и финансови индикатори; организацията и 

методите на изпълнение, прилагани от органите за управление; 

мерките за осигуряване на информация и публичност се отчита пред 

Общинския съвет в ежегодните доклади. Детайлизиран анализ е 

направен в Доклада относно резултатите от Междинната оценка за 
изпълнение на Общинския план за развитие за периода 2014-2017 г. 

Същият след одобрението на Общински съвет-Свищов,с Решение № 
768 от редовно заседание, проведено на 22.02.2018 г.  

 
3.2.Преглед на проблеми, възникнали през годината и 

мерки а преодоляването им.  

 
През 2020 г. като проблем може да се отчете липсата на 

регулярност във верифициране на средства по изпълняваните 
проекти, имащи отношение към ОПР.  Предприетите от Община 

Свищов мерки за неговото преодоляване бяха осигуряване на 

финансов ресурс, след решения на ОбС за сключване на договор за 
кредит с „Фонд за органите на местното самоуправление в България – 

ФЛАГ” ЕАД, по силата на който да поеме дългосрочен общински дълг 
с цел реализацията на проекти. През 2020 г. продължи успешното 
партньорство от 2019 г за реализиране на проект с “РЕГИОНАЛЕН 
ФОНД ЗА ГРАДСКО РАЗВИТИЕ”  за Северна България. 
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3.3. Мерки за осигуряване на информация и публичност на 

действията по изпълнение на ОПР 2014-2020 на Община 

Свищов. 

През 2020 г.  Общината продължи да работи активно за 
прилагане на принципа за информация и публичност, както и на 

принципа за партньорство са насочени към осигуряване на 

прозрачност и информираност на заинтересованите страни и 
участниците в процеса на формирането и прилагането на местните 
политики, съобразно очакваните резултати и ползите за местната 
общност. Същите са описани по-горе в съответните СЦ.  

Полагат усилия  за навременно и пълно информиране на 
гражданите, както и за активизиране и мотивация на 

заинтересованите страни за активно участие в реализацията на 
проекти имащи отношение към тях. Пример за това е активната 
кампания по пререгистрация на сдружения на собствениците за 

готовност при стартиране на Програма за енергийна ефективност на 
многофамилните жилищни сгради. 
 

3.4 Мерки за постигане на необходимото съответствие на 
ОПР 2014-2020 на Община Свищов със секторни политики, 

планове и програми на територията на Община Свищов, 
вкл.мерки за ограничаване на изменението на климата.  

 
През 2020 г. администрацията на община Свищов е 

разработила, актуализирала и прилага набор от стратегии, планове и 

програми, които по същество доразвиват и конкретизират идеите и 

целите на ОПР (2014-2020) и допринасят за неговата реализация. 

Тези стратегически, планови и програмни документи са достъпни в 

официалната страница на общината за ползване от всички 
заинтересовани страни. Тези документи са: 

 

Стратегии, Програми и Наредби: 

 

• Годишен план за ефективно и прозрачно управление в община 
Свищов 2020; 

• ИПГВР на гр. Свищов за периода 2014-2020 г.; 

• План за действие на община Свищов за интегриране на 

българските граждани от ромски произход и други граждани в 
уязвимо социално положение, и живеещи в сходна на ромите 

ситуация за периода 2017-2020 г., приет с решение на общински 

съвет Свищов № 410/21.12.2016 г., протокол № 27. 

• Наредба за условията и реда за управление и разпореждане с 

общинския жилищен фонд, приета с Решение №79/30.01.2020 г., 
прот. №5, променена с Ршение № 430/25.02.2021 г., прот. № 25 - 

актуална 

• Наредба за определянето и администрирането на местните 
такси и цени на услуги на територията на Община Свищов, 
променена с Решение № 385/28.01.2021 г., прот. № 24 - създадени 
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нова т. 15.1., 15.2., 15.3. и 15.4. в приложение 1-у „цени на права и 

услуги, предоставяни от дирекция „управление на собствеността и 
стопански дейности“ - актуална 

• Наредба за управление на отпадъците на територията на 
Община Свищов, приета с решение № 371/17.12.2020 г., прот. № 21 
• Програма за управление на кмета на община Свищов, мандат 
2019-2023 г.; 

• Отчет за 2020 година в изпълнение на програмата за 

управление на кмета на община Свищов;  

•   Пакет от икономически мерки за подпомагане на гражданите и 
бизнеса на територията на община Свищов и намаляване на 
негативните последствия от обявеното извънредно положение 
• Годишна програма на община Свищов за управление и 
разпореждане с имоти общинска собственост през 2020 г. 

• Годишен доклад за 2019 г. за наблюдение на изпълнението на 

общински план за развитие на община  Свищов 2014-2020 г.  
• Годишен план за ефективно и прозрачно управление в община 

Свищов 2020 г. – 2021 г. 

3.5 Резултати от извършените оценки. 
През месец декември 2017 г. е възложено извършването на 

Междинна оценка, съгласно ЗРР и ППЗРР. От „Институт за 
управление на програми и проекти“ ООД е изготвен  Доклад 

относно резултатите от Междинната оценка за изпълнение на 

Общинския план за развитие за периода 2014-2017 г. документът 

е приет и одобрен от Общински съвет-Свищов с Решение № 768 от 
редовно заседание, проведено на 22.02.2018 г.,  

 
ОБЩАТА ОЦЕНКА Е ПОЛОЖИТЕЛНА, И Е ОТЧЕТЕНА КАТО 

РЕЗУЛТАТ ВИСОКАТА АКТИВНОСТ В РАЗРАБОТВАНЕТО, 
РЕАЛИЗИРАНЕТО И УПРАВЛЕНИЕТО НА ПРОЕКТИ ОТ СТРАНА НА 
ОБЩИНА СВИЩОВ. 

 
 ІV. Изпълнение на проекти, допринасящи за постигане на 

целите и приоритетите на ОПР 2014-2020 на Община Свищов. 

Същите са таблично представени в Приложение№ 1. 

 

Същите са таблично представени в Приложение№ 1 

 

 

V. Заключения и предложения за подобряване на 

резултатите от наблюдението 

Във връзка с основни акценти в анализа и препоръките са от 

Междинната оценка По отношение на съдържанието на ОПР: 

• Препоръчително е структурата от специфични цели и мерки на 
ОПР да се оптимизира, за да се постигне по-ясен фокус и 
приоритизиране на необходимите усилия и ресурси до края на 
програмния период. Препоръката е да се „отсеят” специфичните цели 
и мерки в рамките на реалистичните възможности, съобразно с 



QHHaHcoBr-rs pecypc vI IlaAvt'{IJvt'I a,qMr.IHacrparlrBeH Kanaqurer,
BKAIOTIHTCAIIO qPC3 NPEMAXBAHE HA HEPEAAI4CTI4IIHH IIPCAAOX(CHH'I;
. CrrzMyA 3a rr3nglneHuero Ha llpuoprzret 1 uox<e Aa 6r4e
orflaAaHero Ha MepKH 6eg .scen u3TorrHrdK na $rrHaucnpane, 3aeAHo c
Ao6aegueto Ha HoBrr MepKr.I, KoI4To ca cBGp3aHH c npoeKTr4 or crpaHa Ha
.{acrHrzrr ceKTop - TexHoAofarrHo o6noggsatre Ha pep.:r:pgarvrsrr4
eHeprrzftna e$errzenocr, BHeAp.sBaHe Ha rrHoBaqua.
. 3a llprzopurer 2 e npenoptrruTelHo Aa ce uocrr,rrHe no-rolsMo
paBHoBecue B Lr3rrBAHeHHeTo Ha oTAeAHHTe MepKLl, KaKTO r,I Aa OTrraAHaT

,,rrpa3HlrTe" cpeA Tsx.
. llpu llpraopurer 3 uvra BG3Mo>KHocr 3a 3Har{HTeAHo onrlrMluI3rtpaHe
Ha 6poa MepKLt, xofiro rsvr MoMeHTa e 15. CgqegpeMeHHo Mo)Ke Aa ce
nocraBra HoB aKrIeHT B6pxy cneqaSrzvna qel 3a LrKoHoMLIqecKa
aKTLIBHoCT I'I 3aeTOCT 3a BCIZiIKIZ B63paCTOBLI rpyllt4.
. flp*roparet 4 uox<e Aa noAo6pn r{3n6lHeHuero cut qpe3

$oprvryrrzpaHero Ha pealucra.rHu B63Mox<Hocru za rry6ttuqHo-qacrHli
rrapTHbopcTBa;
o CI4creMara 3a na6zrro4enrze u oqeHKa Ha rrlaHa Mo)Ke Aa ce

AOrrBAHLr c pa3pa6orBaHero Ha eArzHHrz craugaprn f ta6t:,z^4w 3a
orpa3sBaHe Ha npoeKTrr or OIIP;

Heo6xoAurvro e Heo6e3rre.reHnre c un$opvra-uaa rzHAr4Karopla rro
qelpr r.r npfiopprrerri Aa orrra,q,Har. llpenopr.rurelHo e nocrrlraHero Ha
no-4o6pa gbrlacyBaHocr Me>KAy 3alox(eHr,rre MepKra n onpeAeleH Te
r4'lAVrKaTOpI;I.

IlocoqeHlite rrpenoptKr,r Morar rqe 6t4ar aserr,r noA BHHMaHve pu
H3rOTBsHe Ha HOBLT'rT llrran ga HHTerpr4paHO pa3BprTHe Ua o6quua
Cerzrqoe 3a rrepLroAa 2O2l- 2027 r.

rEHqO IEHTIEB
Ksrtem ua O6u4uua
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 Проекти допринасящи за постигане на целите и приоритетите на ОПР 2014-2020  

Община Свищов  

Приложение 1 
 

 

Наименование на 

проекта 

Източник на 

финансиране 

Обща стойност Статус 

Проект „Изграждане на 

многофункционална 

спортна площадка в 

двора на СУ „Николай 

Катранов“ 

Програма „Красива 

България“ на 

Министерство на труда 

и социалната политика 

по мярка М02 

„Подобряване на 

социалната 

инфраструктура“ 

191 489,00 лв.  Реализиран 

Проект„Създаване на 

нова социална услуга 

"Център за грижа за 

възрастни хора в 

невъзможност за 

самообслужване", 

Оперативна програма 

„Региони в растеж“ 

2014-2020 

по процедура 

„Подкрепа за 

деинституционализация 

на социалните услуги 

за възрастни и хора с 

увреждания” 

BG16RFOP001-5.002 

804 337,32 лв. Реализиран 

Проект „Ремонт, 

реконструкция и мерки 

за подобряване на 

енергийната 

ефективност в обекти 

на културната 

инфраструктура на 

територията на община 

Свищов“ 

 

Оперативна програма 

„Региони в растеж“ 

2014-2020 

Процедура 

BG16RFOP001-1.036 

Изпълнение на 

интегрирани планове за 

градско възстановяване 

и развитие 2014-2020-

Свищов 

2 766 728,99 лв. 

 

Реализиран 

Проект „Прилагане на 

мерки за енергийна 

ефективност в Първо 

българско народно 

читалище „Еленка и 

Кирил Д. Аврамови – 

1856“   

Програма 

„Микропроекти за 

климата“ към НДЕФ 

49 998,95 лв. Реализиран 

Проект „Обичам 

природата - обичам 

Вардим“  

НК "Чиста околна 

среда" - ПУДООС 

9 950,00 лв. Реализиран 

Проект "Калето - 

зеленият рай на 

Свищов"  

НК "Чиста околна 

среда" - ПУДООС 

9 999,00 лв. Реализиран 

Проект "Слънчева и 

зелена детска градина" 

/ДГ "Васил Левски" гр. 

Свищов/  

НК "Чиста околна 

среда" - ПУДООС 

4 996,20 лв. Реализиран 

Проект „Осигуряване МТСП, АГЕНЦИЯ ПО 15 044,80 лв. Реализиран 



 Проекти допринасящи за постигане на целите и приоритетите на ОПР 2014-2020  

Община Свищов 

Приложение 1 

на заетост за 

почистване и 

поддържане на 

инфраструктурата на 

град Свищов  

ЗАЕТОСТТА 

Проект „Патронажна 

грижа за възрастни 

хора и лица с 

увреждания в Община 

Свищов“ 

Оперативна програма 

„Развитие на човешките 

ресурси“, Компонент 2 

228 272,16 лв. Реализиран 

Проект „Обучения и 

заетост за младите 

хора“ /5 младежа за 6 

месеца/  

Оперативна програма 

„Развитие на човешките 

ресурси“ 

16 800,00 лв. Реализиран 

Проект „Изграждане на 

социално жилище в 

град Свищов“  

Оперативна програма 

„Региони в растеж“,  

BG16RFOP001-1.036 - 

Изпълнение на 

интегрирани планове за 

градско възстановяване 

и развитие 2014-2020-

Свищов 

1 200 000,00 лв. В процес на 

реализация 

Проект„Подобряване и 

реновиране на градска 

среда ул. „Патриарх 

Евтимий“ и ж.к. 

„Симеон Ванков“ в 

град Свищов“ 

Оперативна програма 

„Региони в растеж“,  

BG16RFOP001-1.036 - 

Изпълнение на 

интегрирани планове за 

градско възстановяване 

и развитие 2014-2020-

Свищов 

1 388 170,00 лв. В процес на 

реализация 

Проект „Патронажна 

грижа за възрастни 

хора и лица с 

увреждания в Община 

Свищов“ 

Оперативна програма 

„Развитие на човешките 

ресурси“, Компонент 3 

245 250,00 лв. В процес на 

реализация 

Нова възможност за 

младежка заетост /5 

лица за 6 месеца/ 

Оперативна програма 

„Развитие на човешките 

ресурси“, схема 

„Младежка заетост“ 

16 800,00 лв. В процес на 

реализация 



ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ, ГОРИ, ОКОЛНА СРЕДА 
И ВОДИ 

ДО 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СВИЩОВ 

Доклад 

от 

Милен Иванов – Председател на ПК по “Земеделие, гори, околна среда и води” 

Уважаеми г-н Председател, уведомяваме Ви, че на 16.03.2021 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 7 съветници. 
ПК по “Земеделие, гори, околна среда и води”, разгледа предложение с Вх. № 

830/15.03.2021 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 “Земеделие, гори, околна среда и води” прие и предлага на 
Общински съвет – Свищов следния 

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ 

взет на заседание на комисията, 
проведено на 16.03.2021 г. 

ОТНОСНО: Приемане на Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет – 
Свищов от общинска администрация за периода 01.07.2020 – 
31.12.2020 г. 

На основание чл. 21, ал. 2 и чл. 44, ал. 1, т. 7 от Закона за местното самоуправление 
и местната администрация (ЗМСМА) и във връзка с предложение с Вх. № 830/15.03. 2021 
г. от д-р Генчо Генчев – Кмет на община Свищов, Общински съвет – Свищов,  

Р Е Ш И: 

Приема Отчета на Кмета на общината, относно изпълнение на решенията на 
Общинския съвет от общинската администрация за периода 01.07.2020 – 31.12.2020 г. 

МОТИВИ: Изпълнение на чл. 44, ал. 1, т. 7 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация (ЗМСМА). 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПК ПО „ЗГОСВ“: ………………… 
 /Милен Иванов/ 



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 16.03.2021 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. 

В заседанието от общо 7 члена на комисията, участие взеха 6 съветници. Цветанка 
Троянова отсъства поради болничен. 

Постоянната комисия по “Образование, култура и вероизповедания”, разгледа 
предложение с Вх. № 830/15.03.2021 г. от д-р Генчо Генчев – Кмет на община Свищов. 

При кворум от 6 общински съветници, с 6 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 16.03.2021 г. 

ОТНОСНО: Приемане на Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет – 
Свищов от общинска администрация за периода 01.07.2020 – 
31.12.2020 г. 

На основание чл. 21, ал. 2 и чл. 44, ал. 1, т. 7 от Закона за местното самоуправление 
и местната администрация (ЗМСМА) и във връзка с предложение с Вх. № 830/15.03. 2021 
г. от д-р Генчо Генчев – Кмет на община Свищов, Общински съвет – Свищов,  

Р Е Ш И: 

Приема Отчета на Кмета на общината, относно изпълнение на решенията на 
Общинския съвет от общинската администрация за периода 01.07.2020 – 31.12.2020 г. 

МОТИВИ: Изпълнение на чл. 44, ал. 1, т. 7 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация (ЗМСМА). 

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



ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ПРИВАТИЗАЦИЯ И 
СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ 

 
ДО  
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СВИЩОВ 
 

Доклад 
 

от Йорданка Гъмзова – Председател на ПК по “Приватизация и следприватизационен 
контрол” 

 
Уважаеми г-н Председател, уведомяваме Ви, че на 16.03.2021 г. от 16:00 часа,    

Постоянната комисия по “Приватизация и следприватизационен контрол”, 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 5 члена на комисията, участие взеха 5. 
Постоянната комисия по “Приватизация и следприватизационен контрол” разгледа 

предложение с Вх. № 830/15.03.2021 г. от д-р Генчо Генчев – Кмет на община Свищов.  
При кворум от 5 члена, с 5 гласа „За”, „Против” – няма и  „Въздържали се” – няма, 

ПК по “Приватизация и следприватизационен контрол” прие и предлага на Общински 
съвет – Свищов следния 

 
ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ 

 
взет на  заседание на комисията, 

проведено на 16.03.2021 г. 
 

ОТНОСНО: Приемане на Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет – 
Свищов от общинска администрация за периода 01.07.2020 – 
31.12.2020 г. 

 
На основание чл. 21, ал. 2 и чл. 44, ал. 1, т. 7 от Закона за местното самоуправление 

и местната администрация (ЗМСМА) и във връзка с предложение с Вх. № 830/15.03. 2021 
г. от д-р Генчо Генчев – Кмет на община Свищов, Общински съвет – Свищов,  

 
Р Е Ш И: 

 
Приема Отчета на Кмета на общината, относно изпълнение на решенията на 

Общинския съвет от общинската администрация за периода 01.07.2020 – 31.12.2020 г. 
МОТИВИ: Изпълнение на чл. 44, ал. 1, т. 7 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация (ЗМСМА). 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПК ПО “ПСК”: …………….…………             
                    /Йорданка Гъмзова/ 
 



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, уведомяваме Ви, че на 17.03.2021 г. от 13:30 часа,   

Постоянната комисия по “Здравеопазване, социална политика, младежта, спорт и 
туризъм”, 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 “Здравеопазване, социална политика, младежта, спорт и 

туризъм”, разгледа предложение с Вх. № 830/15.03.2021 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 “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 17.03.2021 г. 

 
ОТНОСНО: Приемане на Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет – 

Свищов от общинска администрация за периода 01.07.2020 – 
31.12.2020 г. 

 
На основание чл. 21, ал. 2 и чл. 44, ал. 1, т. 7 от Закона за местното самоуправление 

и местната администрация (ЗМСМА) и във връзка с предложение с Вх. № 830/15.03. 2021 
г. от д-р Генчо Генчев – Кмет на община Свищов, Общински съвет – Свищов,  

 
Р Е Ш И: 

 
Приема Отчета на Кмета на общината, относно изпълнение на решенията на 

Общинския съвет от общинската администрация за периода 01.07.2020 – 31.12.2020 г. 
МОТИВИ: Изпълнение на чл. 44, ал. 1, т. 7 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация (ЗМСМА). 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПК ПО „ЗСПМСТ“:……………................................ 

                                                     /д-р Татяна Ганчева-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 17.03.2021 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. № 

830/15.03.2021 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 17.03.2021 г. 
 
 

ОТНОСНО:  Приемане на Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет – 
Свищов от общинска администрация за периода 01.07.2020 – 31.12.2020 
г. 

 
 

На основание чл. 21, ал. 2 и чл. 44, ал. 1, т. 7 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация (ЗМСМА) и във връзка с предложение с Вх. № 830/15.03. 2021 г. от 
д-р Генчо Генчев – Кмет на община Свищов, Общински съвет – Свищов,  

 
Р Е Ш И: 

 
Приема Отчета на Кмета на общината, относно изпълнение на решенията на 

Общинския съвет от общинската администрация за периода 01.07.2020 – 31.12.2020 г. 
МОТИВИ: Изпълнение на чл. 44, ал. 1, т. 7 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация (ЗМСМА). 
 
             ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПК ПО „ТСУОА“: ……………………….........         
                                                                                              /Валери Николов/ 

 
 



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

ДО 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СВИЩОВ 

Доклад 

от 

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

Уважаеми г-н Председател, уведомяваме Ви, че на 17.03.2021 г. от 16:00 часа, 
Постоянната комисия по “Нормативна уредба, граждански права, обществен ред и 
сигурност”, 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 “Нормативна уредба, граждански права, обществен ред и 

сигурност”, разгледа предложение с Вх. № 830/15.03.2021 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 “Нормативна уредба, граждански права, обществен ред 
и сигурност” прие и предлага на Общински съвет – Свищов следния 

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ 

взет на  заседание на комисията, 
проведено на 17.03.2021 г. 

ОТНОСНО: Приемане на Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет – 
Свищов от общинска администрация за периода 01.07.2020 – 
31.12.2020 г. 

На основание чл. 21, ал. 2 и чл. 44, ал. 1, т. 7 от Закона за местното самоуправление 
и местната администрация (ЗМСМА) и във връзка с предложение с Вх. № 830/15.03. 2021 
г. от д-р Генчо Генчев – Кмет на община Свищов, Общински съвет – Свищов,  

Р Е Ш И: 

Приема Отчета на Кмета на общината, относно изпълнение на решенията на 
Общинския съвет от общинската администрация за периода 01.07.2020 – 31.12.2020 г. 

МОТИВИ: Изпълнение на чл. 44, ал. 1, т. 7 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация (ЗМСМА). 

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



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 18.03.2021 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. № 830/15.03.2021 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 18.03.2021 г. 

ОТНОСНО: Приемане на Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет – 
Свищов от общинска администрация за периода 01.07.2020 – 
31.12.2020 г. 

На основание чл. 21, ал. 2 и чл. 44, ал. 1, т. 7 от Закона за местното самоуправление 
и местната администрация (ЗМСМА) и във връзка с предложение с Вх. № 830/15.03. 2021 
г. от д-р Генчо Генчев – Кмет на община Свищов, Общински съвет – Свищов,  

Р Е Ш И: 

Приема Отчета на Кмета на общината, относно изпълнение на решенията на 
Общинския съвет от общинската администрация за периода 01.07.2020 – 31.12.2020 г. 

МОТИВИ: Изпълнение на чл. 44, ал. 1, т. 7 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация (ЗМСМА). 

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



ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ЗАКОНА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА 
КОРУПЦИЯТА И ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО 

(ЗПКОНПИ) 

ДО  
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СВИЩОВ 

Доклад 

от д-р Мария Тодорова – Председател на ПК по “ЗПКОНПИ“ 

Уважаеми г-н Председател, уведомяваме Ви, че на 18.03.2021 г. от 16:00 часа, 
Постоянната комисия по “ЗПКОНПИ“, 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 5 члена на комисията, участие взеха 5 съветници. 
Постоянната комисия по “ЗПКОНПИ“, разгледа предложение с Вх. № 

830/15.03.2021 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 “ЗПКОНПИ“ прие и предлага на Общински съвет – 
Свищов следния 

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ 

взет на  заседание на комисията, 
проведено на 18.03.2021 г. 

ОТНОСНО: Приемане на Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет – 
Свищов от общинска администрация за периода 01.07.2020 – 
31.12.2020 г. 

На основание чл. 21, ал. 2 и чл. 44, ал. 1, т. 7 от Закона за местното самоуправление 
и местната администрация (ЗМСМА) и във връзка с предложение с Вх. № 830/15.03. 2021 
г. от д-р Генчо Генчев – Кмет на община Свищов, Общински съвет – Свищов,  

Р Е Ш И: 

Приема Отчета на Кмета на общината, относно изпълнение на решенията на 
Общинския съвет от общинската администрация за периода 01.07.2020 – 31.12.2020 г. 

МОТИВИ: Изпълнение на чл. 44, ал. 1, т. 7 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация (ЗМСМА). 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПК по “ЗПКОНПИ“: ……………................. 
     /д-р Мария Тодорова/ 



ДО  
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
ГР. СВИЩОВ 

Уважаеми господин председател, госпожи и господа общински съветници, 

В изпълнение на чл. 66а от Закона за общинската собственост (ЗОС) и чл. 57, ал. 1 от Наредбата 
за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество (НРПУРСОС), приложено 
Ви представям Отчет за управлението и разпореждането с общинската собственост за периода 
01.01.2020 год. - 31.12.2020 год. 

Приложение: съгласно текста. 

С уважение, 

Д-Р ГЕНЧО ГЕНЧЕВ 
Кмет на Община Свищов 



О Т Ч Е Т 

за управлението и разпореждането с общинската собственост 
през 2020 година 

Управлението на общинската собственост през 2020 година се осъществи съгласно 
изискванията на нормативната уредба – Закона за общинската собственост (ЗОС), Закона за местното 
самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), Закона за собствеността и ползването на 
земеделските земи (ЗСПЗЗ), Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане със 
собствеността на Община Свищов (НРПУРСОС), специалните закони в съответната област и др., 
както и приетата с  Решение № 55/31.01.2020 г., Прот. № 5 на Общински съвет – Свищов Годишна 
програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост. 

Разпоредбите на ЗОС и НРПУРСОС дават възможност Общинският съвет да извършва промени 
и допълнения в Програмата по предложение на Кмета на общината. Поради липсата на интерес с част 
от заложените имоти не бе извършено разпореждане, а поради интерес към други те бяха включени 
допълнително в програмата със съответните решения на Общински съвет - Свищов. 

Законът за общинската собственост (ЗОС) определя имотите – общинска собственост на 
публична и частна, съобразно предназначението и статута  им. 

Имотите публична общинска собственост са: 
-  имоти, предназначени да обслужват функционирането на органите на местното 

самоуправление и местната администрация; 
-  имоти, предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности от общинско 

значение; 
-  имоти и вещи, определени със закон. 
Съгласно чл. 3, ал. 3 от ЗОС, всички останали движими и недвижими вещи на общината, 

включително и плодовете от имотите и вещите – публична общинска собственост, представляват 
частна общинска собственост.  

Имотите, публична общинска собственост, предназначени за трайно задоволяване на 
обществени потребности, за културни, образователни, детски, младежки и други дейности от 
общинско значение в голямата си част са предоставени за управление на учреждения, организации и 
юридически лица на бюджетна издръжка, които осъществяват изброените дейности. Поддържането и 
ремонтите на имотите и вещите, публична общинска собственост, се извършват в рамките на 
предвидените бюджетни и привлечени средства. 

Дейността по разпореждане и управление на общинската собственост беше организирана в 
следните направления: 

І. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА СОБСТВЕНОСТТА 

Община Свищов се легитимира като собственик на имотите си на базата на съставен акт за 
общинска собственост, който представлява официален документ, съставен от длъжностно лице по 
ред и форма, определени от закона. Актът за общинска собственост няма правопораждащо действие. 

В регистрите на Общината съставените към края на 2020 г. актове за общинска собственост са 
общо 8 993 броя. От тях 6437 броя за недвижими имоти – частна общинска собственост и 2 555 броя 
са актовете, съставени за недвижими имоти - публична общинска собственост. 



През отчетния период са съставени 70 броя актове, от които 46 за частна общинска собственост, 
а 24 за публична общинска собственост. 

При преактуване на имотите, съгласно чл. 59, ал. 1 от ЗОС със Служба по геодезия, 
картография и кадастър – Велико Търново съществуват известни затруднения, свързани с 
несъответствия между регулационния и застроителен план на града с кадастралната карта и 
кадастралния регистър. 

В много от сградите не са отбелязани обособените самостоятелни обекти (имоти). Липсва площ 
и етажност, а част от имотите са с объркано наименование. Извършват се съответните процедури по 
изменение на кадастралната карта, свързани с финансови разходи. Поради големия брой на имотите, 
върху които трябва да се отразят съответните промени, съставянето на актове за общинска 
собственост ще продължи и в бъдеще. 

В изпълнение на дейността по отписване на имоти от актовите книги за общинска собственост, 
съгласно чл. 64, ал. 1 от ЗОС през 2020 г. са изготвени заповеди и всички имоти, за които 
основанието за актуване е отпаднало, са отписани.  

В досиетата към АОС, разписните листи за имотите и главните регистри редовно се извършват 
вписвания на договорите за продажба, учредено право на строеж, пристрояване и надстрояване, за 
учредено право на ползване както и заповедите за отписване на имоти, които са престанали да бъдат 
общинска собственост. 

ІІ. РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ 

Дейностите по разпореждане с общинска собственост се извършват чрез продажба, замяна, 
дарение, делба, възмездно и безвъзмездно учредяване на ограничени вещни права по реда на чл. 35 и 
следващите от Закона за общинската собственост (ЗОС). 

През 2020 г. Дирекция „Управление на собственоста и стопански дейности” е извършила 
разпоредителни сделки, от които са постъпили като приход 295 167.40 лв., както следва: 

- от продажба на земя (чрез търг или конкурс, прекратяване на съсобственост, продажба право 
на собственост, придаваеми места и др.) са получени приходи в размер на 99 499.76 лв.; 

- от продажба на сгради е постъпила сума в размер на 5 456.30 лв. от продажба на обект по 
реда на приватизацията  и  сума в размер 99 499.76 лв. от продажба на апартаменти  ОБЩО 
104 954.06 лв; 

- от учредяване право на строеж, право на прокарване и др. вещни права – 3 910 + 5 081.30 + 
572 лв. (право на ползване на пчелин по стари договори ) – общо 9 563 лв. 

В полза на “Народно читалище Светлина-1927” с. Царевец е дарен имот, частна общинска 
собственост, находящ се в с. Царевец, ул. “Шеста” № 1. Същият се ползва за нуждите на Център за 
образование и култура - провежда се фестивал Фолклорен извор. 

Придобит по чл. 21, ал. 1 от ЗОС чрез отчуждаване по действащия подробен устройствен план 
на гр. Свищов, в кв. 56, за обект публична общинска собственост - озеленяване, част от имот с площ 
458 кв.м. на ул. Хаджи Димитър № 21 – 10 170 лв.  

Всички изброени приходи и разходи са реализирани в съответствие с приети решения на 
Общински съвет - Свищов и издадени заповеди на Кмета на Общината, при спазване разпоредбите на 
Закона за общинската собственост и Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане 
със собствеността на Община Свищов.   

ІІІ. УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ 

Дейностите по управление на собствеността се извършват чрез  предоставяне право на 
управление, право на ползване и отдаване под наем на имоти или части от имоти – частна и публична 
общинска собственост. 

Дейностите по управление на собствеността се извършват чрез предоставяне право на управление, 
право на ползване и отдаване под наем на имоти или части от имоти (частна или публична общинска 
собственост). 



Към края на м. декември 2020 г. жилищния фонд на Община Свищов се състои от 150 
апартамента, 23 къщи, 63 бараки в гр. Свищов и 6 жилища в с. Совата. От тази наличност са заделени за 
ведомствен фонд 8 апартамента, а за фонд резервен 3 апартамента. В общински жилища са настанени 
общо 244 семейства. През 2020 г. са издадени 1 брой пренастанителни заповеди, а нови договори за 
наем са сключени с 11 семейства. Събран наем в размер на 135573,10 лв. 

За отдаване под наем на имущество общинска собственост действат 99 договора – 56 за гр. 
Свищов и 43 за останалите населени места в Общината. През 2020 г. са подновени и сключени нови 
общо 39 договора. Към момента общият размер на приходите е 90714,22 лв. без вкл. ДДС – 54023,50 без 
вкл. ДДС  лв. за града и 36690,72 лв. без вкл. ДДС за селата. 

По отношение на земеделските земи през 2020 г. са осъществени следните мероприятия: 
1. По реда на чл. 37и, ал. 6 и ал. 7 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи

(ЗСПЗЗ) са разпределени и отдадени под наем  8 244.252 дка земеделски земи с начин на трайно 
ползване „пасища, мери и ливади“ на животновъди със 100% регистрирани животновъдни обекти на 
територията на община Свищов, като са сключени 32 договора за наем за срок от 6 (шест) стопански 
години. По реда на чл. 37и, ал. 13 от ЗСПЗЗ се проведоха 30 търга за отдаване под наем за срок от 1 
(една) стопанска година за 5 906.17 дка. В изпълнение на чл. 37и, ал. 14 от ЗСПЗЗ бяха проведени 30 
търга, като се сключи 1 договор за срок от 1 (една) стопанска година за 6.948 дка. Сключването на 
договори с местни животновъди дава възможност да се увеличат приходите в общинския бюджет, да се 
стимулира развитието на животновъдите, както и възможността да участват по програми и мерки за 
субсидиране с цел да се отглеждат по-продуктивни животни. 

2. Не са сключвани договори за учредяване на право на ползване на местни пчелари.
3. Общо 57 бяха проведените процедури за отдаване под наем или аренда на земеделски земи в

землищата на община Свищов. Сключените договори за аренда на земеделска земя, съгласно Закона за 
арендата в земеделието, са 2 за 25.588 дка. в землищата на гр. Свищов и с. Царевец. Също така се 
сключиха и 4 договора за наем на земеделски земи за срок от 6 (шест) стопански години за 196.287 дка. 

4. Постъпили суми през 2020 г. по сключените договори с Община Свищов са 225 365.03 лв.
5. Възложени са планове по §4к от Преходните и заключителни разпоредби на ЗСПЗЗ за

изработване в местностите Гледката, Вратника 2, Павлолията. Одобрени планове на новообразуваните 
имоти от Областен управител на местности Краище 1А-2, Краище 2, Острица, Люляците 2, Трите 
бряста, Павлолията, Враняк 1, Враняк 2, Карамански път 1, Карамански път 2, Карамански път 3, Дядо 
Данева чешма,  Тотева чешма, Драчево бърдо 1, Драчево бърдо 2, Драчево бърдо 3-4, Остри могили 2-3 
на обща площ 2 710.753 дка.  

6. Съгласно чл. 32, ал. 2 и ал. 3 от Закона за опазване на селскостопанското имущество, през 2020
г. са издадени на собственици или ползватели общо 15 разрешителни за сеч. Постъпили суми през 2020 
г. са 144.00 лв. 

7. Издадени удостоверения за съборени сгради в земеделски земи – 15 бр. и постъпили суми за
75.00 лв. 

8. Издадени превозни билети 11 бр. , постъпили суми 66 лв.
Управлението на горските територии общинска собственост е предоставено на Държавно горско 

стопанство – Свищов. 
Настоящият отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното 

управление през 2020 година е разработен, съгласно изискванията на чл. 66а от ЗОС и чл. 57, ал. 1 от 
НРПУРСОС. 

Д-р ГЕНЧО ГЕНЧЕВ 
Кмет на Община Свищов 



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 17.03.2021 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. № 

835/16.03.2021 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 17.03.2021 г. 

ОТНОСНО: Приемане на Доклад за изпълнението на Общия устройствен план на община 
Свищов в периода от 04.08.2020 г. до 31.12.2020 година 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация (ЗМСМА), чл. 127, ал. 9 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и във 
връзка с предложение с Вх. № 835/16.03.2021 г. от д-р Генчо Генчев – Кмет на община Свищов, 
Общински съвет – Свищов,  

Р Е Ш И: 

ПРИЕМА Доклада за изпълнението на Общия устройствен план на община Свищов в 
периода от 04.08.2020 г. до 31.12.2020 година. 

МОТИВИ: С Решение № 189/25.06.2020 г., Прот. № 10 на Общински съвет - Свищов 
Общият устройствен план на община Свищов е одобрен. Решението на Общинския съвет е 
обнародвано в ДВ, бр. 69 от 04.08.2020 г. – стр. 75. 

Съгласно разпоредбата на чл. 127, ал. 9 от Закона за устройство на територията:      „… 
Кметът на общината представя за приемане от общинския съвет ежегоден доклад за 
изпълнението на общия устройствен план на общината, съответно на населеното място или 
селищното образувание, и прави предложения за изменение на плана, ако такова се налага. …“ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПК ПО „ТСУОА“: ……………………….........        
       /Валери Николов/
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oErqurHA cBr4ruoB
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Ye6 catm: vttr Ar.svishtor.bg
E-mail : obeltina@svishtor/.bg

AOKIAA
OT

a-p lenuo IEHTIEB - KMer Ha oburrHa Csrqon ro peAa Ha qJr. 127.- a* 9 or 3axoHa sa
ycrpoficrBo Ha rep[ToplrflTa (3yT) 3a rr3rrbJrHeH[ero na O6urq ycrpoftcrBeH rrJran Ha

o6tr|nna Cnnulon.

Hacrorulurr AoKJIaA e H3rorBeH r,r [peAcraBen s O6qr,lHcKH cbBer - Csnqos s
H3rrbJrHeHHe Ha pasrrope16ara Ha qJr. 127, al.9 or 3YT.

C Peureune Ns189 or 25.06.2020 r. ua O6ulnHcrcu cbBer - CsHrIos O6utrlsr
ycrpoficraeH rrJraH ua o6uluua CsH[Ios e oAo6peH.

Peureuuero ua o6uruucKn, cbBer e lr3rrpareHo s 7-AHeseH cpoK or npneMaHero My Ha

o6lacruus ynpaBureJl, Karo B l4-Aneneu cpoK or rronyqaBaHero My He e BbpHaro 3a HoBo
o6ctx4aue H He e oc[opeHo npe4 A4rvruHr,rcrparHBeH cbA - B. Trpnoeo [pr4 ycnoBr,rrra r{ rto
peAa Ha qn. 45 or 3axoua 3a MecrHoro caMoy[paBJreHue H MecrHara aAMr,rHucrparlnr.
Peruesue.I\b189 or 25.06.2020 r. na O6utr.rHcrcu cbBer - Conuloa e oOHapoABaHo o [B, 6p.69
or 04.08.2020 r. - crp.75.

O6utracr ycrpoficreeH IJIaH o6xnarqa repr4Toprrra Ha rrrJrara o6u1uHa, c BcHr{KH
3eMJIHu{a (Ha I'pa4 Cauulos, Ha ceJlara Areroro, AlexcaH4pono, Burapcrco Cluooao,
BapAut't, fopua Crygeua, .(e,raHooqu, ,{parorr,ruporo, Kosloseq, Mopana, Oova MorHJra,
Operu, Cooata, Xa4xn4nuurpoBo, I-{apeeeq r.r geprena), c o6u1a ntoll 625,268 na.rrr,r. IIpu
u:pa6oraaHero Ha npoeKra H3nbJIHHreJrrr ce e cro6pasul c geficreau1,lre Ao MoMeHra
Ilo4po6uu ycrpoficrneHu [JIaHoBe Ha BcHqKH HaceJreHH Mecra Ha repuTopHflTa Ha o6qana
Cst,tuoe.

OYfl e uapa6oreH 3a Aa npeAJIoxH ycnoBuc 3a cb3AaBaHe Ha orrruMzrJrHa rrpocr-
paHcrBeHa u SyurquoHiIJIHa crpyKrypa 3a H3rpaxlaHe pa3BHrrre H KoMrrJreKcHo ycrpoficreo
ua o6uluucKara repnropufl B xapMoHnrrHo eAHHcrBo na yp6aHras[paHure repHTopHH cbc
cbulecTByBaql4Te rIppIpoAHI4 eJreMeHTr4 r,r KyJrrypHo - Hcropr,tqecKo HacJreAcTBo H rrpeAJraraHe
Ha Bb3MoxHocr[ 3a rlpeBpbulaHero Ha o6uluua CeHrqoo B MorrIeH $axrop 3a pa3Br,rruero Ha
perHoHa.

3a nocruraHero Ha I-JIaBHara uen Ha OynO - Ceuulon, nJraHbr e ocbrrlecrBeH B

cborBercrBr,re c $oprr,rynvpaHara Bt3t4fl,3a pa3BnTr4ero ua o6uluua Cnuqoa 3a rreplroAa 2014-
2020 r., Kosro HocH B ce6e cu BuxraHurra Ha MecrHara o6uluocr aa 6rgeuloro xeJraHo
cbcrorHHe ua o6uluuara IIo orHotreHHe Ha ruIrcqoBr,rre HKoHoMHqecKH tr coIIHiuIHI,I ceKTopI,I,
KaKro r,r rpocrpaHcrBeHoro i pa:rurne 1o2020 r.:

HsxoxlafircH or npuHullnure Ha ycroilul,rBoro prBBHTne za 6atavc MexAy eKoJrorr4qHo
paBHoBecl{e, HKoHoMHT{ecKH pacrex H corlnarJreH [pocflepHTer, KaKTo ll cro6pa:Ho go6pure
cbBpeMeHHu [paKTplKll, [ocTHraHero Ha fnaBHara rleJr ce ocbrqecrBrBa rrocpeAcrBoM
r,r3rrbJlHeHr,rero Ha cneu[6[qnure ue.lrlr gaJoxeH[ s OY[:

flo cuuctla ua HaqnoHzIJIHara KoHrre[rru, 3a [pocrpaHcrBeHo ptBBHTHe, [peABnA
HKoHoMI4qecKHr, collHarHvtfl u uuSpacrpyKTypHn, cH noreHqua,rn CrnuloB e arnoMepa-
ulIoHHo ,Apo - ,,rpaA-rreHTbp c [pocrpaHcrBeHo npuo6uleHu KbM Hero cbceAHu HaceJreHH



Mecra pr Apyru o6errn e o6qa He[peKbcHara [pocrpaHcrBeHa cucreMa". Ktu uero
rpaBr4Tr4par H HaceJreHure Mecra or cbceAHure o6uluuu - Hurconor, Eereue, I-{enono H gp. 3a

arJroMepauuoHHr4Te o6pasyoaHufl e BaxHo rroBurrraBaHero Ha rrxHara KoHKypeHTocnoco6socr

upes o6e4r,rHqBaHe Ha pecypct4Te r,r KooflepupaHero Ha ceKTopHure noJll,lruKl4 3a rlocrxlaHero
HA:

,/ llogo6preaHe npHBneKarerHocrra Ha cpeAara:a 6nsHeca r{pe3 14HBecrl4paHe s 6asosa

r,rH$pacrpyrcTypa, [pr,rBJrhqaula r{HBecrHuLroHeH HHTepec u craivrlHu cBeroBHI,I 14

HauhoHaJrHH KoMIIaHu14;
,/ CreAasaHe Ha flpeArrocraBKr,r :a gurepcn6r4ur4paHe Ha r4KoHoMI4qecKI4re aKT[IBHocrH ]I

yBerur{aBaHe AeJra Ha HoBHTe rexHoJrorr4r4 upe: o6erp3BaHero }IM c IIeHTpoBe 3a

o6pa:onaHIae, HayKa Id HHoBaqI,tu;
,/ Axrunu:npaHe Ha sgar.{N,roAeflcrBuflTa Mexry KJrbcrepHl,Ire o6pasyoaHuq e o6xsara Ha

arnoM epauuoHHure o6pasyeaHur ;
./ I4rrpax4ane Ha cBbp3Barrlara r.ur$pacrpyrrypa MexAy arnoMepauuoHHl,ITe apealTv t

cbceAHHTe repr,rropHr,r, rro-MaJrKHTe HaceJreHH Mecra, c Koero Aa ce noAo6prr Aocrbrlbr Ao

ycnyru, KaqecrBoTo Ha xI,IBor 14 KaflauureTa Ha TepInTopHrTa.

Cpe4 ueprcure c KnrcqoBo 3Har{eHr4e 3a [oBuuraBaHero Ha KoHKypesrocnoco6Hocrra Ha

arnoMepallr4oHHr4re apeanv Ha rpaAoBere-rleHrpoBe or rpero ftepapxuvuo HI4Bo B KoHreKcra

Ha rrocoqeHHTe rleJrr,r e r43rpaxAaHero Ha HHAycTpHiIJIHH napKoBe H o6HosqsaHe Ha 3oHH c

o6l,tnuoseHra npon:oo,4crna1 .

B o6utnna Ceuuos ca [p[noxr.rMr4 rroJrr,rruKa, HacoqeHI,I KbM peanI,I3aIII,IflTa Ha

ocHoBHHTe crparerur{ecKu UenH sa HaquouilJlHara KoHUenquq 3a peruoHanHo pil3Bl,trl'Ie, a

uMeHHo r4Hrerpr4paHe B eBponeftcxoro npocrpaHcrBo qpe3 pa3BI4THe Ha HalllloHanHr v

TpaHcrpaHr,tqHLr rpaHc[oprHr,r, eHeprrafiHu, yp6auucruuul,t, KynrypHt u eKoJIort'Ir{HI'I

KOpHAOpr.{; IIOnUUeHTpr]qHO repHropHirJlHo piBB[IrHe I,I HaMiUIflBaHe HepaBeHcrBara MexAy

rleHTpirrrHure rpaAcKr4 u nepra$epnHre ceJrcKr4 paftouu; npocrpaHcrBeHa cBbp3aHocr I'l Aocrbfl

Ao ycnyru qpe3 Aopa3Blrrr,re Ha rexHur{ecKara u coquiulHa nuQpacrpyrrypa; cbxpaHeHo

[prrpoAHo 14 KynrypHo HacJreAcrBo 14 HHrerpHpaHe Ha rexHl,Ire crofisocru B clBpeMeHHI'Ifl

xHBOr H Ap.
flo nosoA H3JroxeHoro AoryK, s O6Uus ycrpoficrneH TIJIaH ca [peABI,IAeHI4 MepKH,

peurflu3r{pauu rrprropHTerure Ha rrJraHa na o6uuHa Ceuulor, Kot4To ule [oBJIIrrrr Bbpxy

r,rKoHoMr4qecKoro pa3Br4Tr{e u rroAcucreua ,,TpyA", BKllorlBar }r3rpaxAaHero Ha rloAxo,[qua

6usHec cpeAa; nogo6preane KaqecrBoro Ha r{oBeurKI,Ire pecypcll; pa3BHrI4e Ha

I.I3cneAoBareJrcKa 4eftnocr, TexHoror'l,tr{Ho [I I,IHoBautIoHHo piBBHTHe Ha o6quuara;

Aor43rpaxAaHe I,I MoAepHI,I3I,IpaHe Ha rexHltqecrara uH$pacrpyKrypa I'I T.H.

VcrpoficreeHure perxeHraa u Qarcropv ca Apyro BaxHo ycnoBl,Ie 3a peanl{3aUP,sra Ha

rleJrnre r.r rrpt4opuTeruTe B pa3Br4Tlrero ua o6uluuara, 3iuloxeHu B rlpt4erllre u geEcrralqu

cTpaTetr{qecKn r{ [JraHoBr,r AoKyMeHTH, pa3fpbrIlaHe Ha HHBeCTHI-IUOHHaTa HHHIII'IaTHBa KaTo

rrpeArrocraBKa 3a A[HaMr43r,rpaHe Ha uKoHoMHKaTa, KaKTo 14 3a UqrocTuoro noAo6ptBaHe Ha

xu3HeHara cpeAa c oI]€BBaHe 14 pir3BMrr4e Ha npupoAHHre AaAeHocrI4 I,t pecypcu Ha

repHropHrra.

YcrpoficroeHure peueHr4r, rroAKpefiqrqn pa3Buruero Ha HKoHoMHKara Ha o6rqltuara, ce

ocHoBar Ha cJIeAHI,ITe rIpeAnocTaBKI4 :

1 . Crr,rrrrynrapaHe pa3BI,ITHero Ha,,onopHu Ileutpone".
2. 3a peauranv3a\Afl Ha MuurKr,rre HaceJreHr,r Mecra H npeoAonrBaHe Ha Auc6arauca s

pa3BHTHeTO Ha OTAeJTHHTe r{acTH Ha TepHTopuflTa Aa ce ocnlypH nJIaHOBa OCHOBa 3a pa3BI'ITI'le

Ha Mex.{yceJrrrulHu cbcpeAoroqvs. Ha o6errn 3a cronaHcrn gefiuocru (celcrocrorlaHcKara

unQpacrpyKrypa ulutu 3a MaJrKr,r u cpeAHH rrpoH3BoAcrBeHI,I npeArlpvrflTufl, rIpeAI'IMHo 3a

xpaHraTenHo-BKycoBa npoMr.runeHocr, r,r cKiIaAoBI4 c6opbxeHur), xarcro u sa o6exru Ha

orAHxa 14 ryprl3Ma.

I Bx. HauuoHiurHa KoHuenqu, 3a [pocrpaHcrBeHo pa3Blrrl4e 3a neplloaa 2013 -2025 r., Crparerrauecra qe,l 6

,,KonrcypeHrocnoco6socr qpe3 3oHI'r 3a pacrex u IrHoBaul'lu"



3. Hoeure ycrpoftcreeHr4 peueHr.rr, 3iuroxeHn e OYfl, cb3AaBar Bb3MoxHocru 3a

peanLI3LIpaHe Ha cJreAHlrre KoHKperHu norpe6Hocru 3a npocrpaHcrBeHoro pa3Br4rr4e Ha

BTOpIrr{HIrrI I,r TpeTLITIHHS CeKTOp:
y' PazmupsBaHe Ha rrporr3BoAcrBeHr,rre 3oHH Ha rp. Cenqoe.
{ LlsnorssaHe Ha 6usruure crorraHcKl4 ABopoBe, HrKo]r t4 B cbceAcrBo c

npol,r3BoAcrBeHr4 3oHr,r, aa ycrpofinaHero Ha crorraHcrcu gefiuocru B ceJrara sa o6ulunara.
BxmoqgaHe u Ha AorrbJrHHTeJrHH TepuToprlr4 3a raKr,rBa 4efiHocru B cbceAcrBo c o[opHr4Te
rleHTpoBe fi cerara c go6pa AocrbrrHocr c asroN,{o6[JreH H x.tt. TpaHcnopr. OcseH cKJraA]rpaHe

14 I43rpaXAaHe Ha Cr.rJro3r.r, Morar Aa Ce [OflBqr H Apyfr4 MirJrKr4 14 CpeAHr,r flpeAflpHrrr,rr.
y' JloxanrasarJts, Ha cKJraAoBo-o6cnyxeaqra 4efiuocru, ,,npr,rBbp3aHr,r" KbM rJraBHHre

BxoAHo-r,r3xoAHr.r aprepuv Ha rpag Cnr.rqoB, KaKTo 14 npu orropHr.rre ueHrpoBe.y' Csz1asaHe Ha ycJroBly,fl 3av3tpaxAaHe Ha H3BbHceJruu-tHH rleHrpoBe ua o6cryNearqu
AeilHocru rcpafi rpanc[oprHr,r rpacera H Bb3iru u s 6,'rugocr Ao Mecra 3a orArlx.

{ Pazsurue Ha crrequaJrv3vpaHa uHspacrpyxrypa, cBbp3aHa c orAr,rxa Ha HaceJreHHero,
MacoBI,Ifl cflopr rr rypr,r3Ma: o6exru Ha [pupoAHoro rr KynrypHo HacneAcrBo c rroreHrluirrr 3a

TypI,ICT[qeCKO rroceuleHr,re, [pr4poAHt4 TypvcTt4qecKH pecypc14, MrdHepirnHr,r r,r3Boprr,

pasuoo6pa:eu raHlura$T, BoAHr,r rrJrorrlu, Tpa1r.z.lql'z'vt e pu6olooa, pirrr,rr{HnTe c[oproBe H Ap.
Pagsuruero na geftuocrll B repr4Topr.ru c rrpt,tpoAHa cpeAa c rypr4crr4r{ecKn 14 peKpeau[oHeH
pecypc ue IoBeAar Ao cb3AaBaHe Ha HoBrr pa6orHu Mecra, cra1unusvtparrlu HaceneHuero Ha

6lugrptre HaceJIeHI,r Mecra, a ctrrlo Lr or 3arra3BaHe Ha cencKocrorraHcKara 1efiuocr, raro
xpaHlrreJreH ,,THr" Ha KypoprHuTe repHTopl,rr,r H Karo eJreMeHT Ha ceJrcKufl Typr,r3bM.

Karo ocuosa za pazpa6orBaHe Ha [poeKrHHre npeABr4]KIaHAs s OVfI ca Bb3rrpuerr,r

cJIeAHure o6exrueHu orpaHl4qr,rrenu H crr,rMyJraropu, [peAcraBeHra e Hafi-o6o6ulen er,rA:

{Daxmopu, npednonazatqu ozpoHuqaqoHe, a e onpedeaeHu cJty.tou u sadpauo ua
ypd an usa quo H H a H a,ryteca u c mp o umeJxc m8 o :

l. .IleficrgHe Ha Dexr,rN{r,r Ha oco6eHa repuropuanHo -ycrpoficrseHa sauura:
r' Pexnuu Ha rlpHpoAo3aquTa no 3axoHa 3a 3aurr4TeHr4Te repnTopnv u to 3aroHa sa

buoloruquoro pasHoo6pa3ue - cbrJracHo pernaMeHTHTe Ha 3aKoHHre, Ha 3anoBeAVTe 3a

o6ssqsaHero, ua AeftcrBalqlrre nJIaHoBe 3a yrrpaBneHue, pecn. craHAaprHHre Qoprraylrpra.{ Pexunaure 3a KynrypHo-r4cropnqecKa 3arqHra no 3arcoHa 3a KynrypHo HacJreAcrBo.
{ Cauurapuo-oxpaHuTenH}I 3oHr,r Ha HaxoAurrla H BoAoBeMHu cbopbxeHu, Ha

nurefislr r,r Ha MI4HepiIJrHr,r BoAtr.

2. EcrecrseHr,r orpaH[qrrrerfl:
r' Teprzropr.ru, [peAHa3HaqeHr,r 3a 3eMeAeJrr4e c BucoKorareropufiHa 3eMq, rpaftHu

Hacax.qeHus ulutu 3HaqHTeJrHH Ka[r,rraJroBJ]oxeHr4, (upraraquoHHl,t cbopbxeHuq, [poruBo-
epo3r4oHHrr 4eftnocru); ttaclrrt1a v r,vBaAA.

r' 3areceuu repl4ropHH - crIeuHiIJIHr4 r4 3arqurHr4 ropcKn repHropuu, rroJre3aunrHn
ropcKl{ rloflct.t n Apyro Menr{oparuBHo o3ereHqraHe, eSerrHBHr4 Ar,pBo[por43BoAHreJrHH
MACHBI4.

r' BolHr,r reqeHu, H nJrorrlu c npuJrexaunre HM repHropr,rn.
{ Jloxa,rHpr uHxeHepHo-reoJroxKr,r 14 xr4AporeoJroxKr4 ycJroBHr.
I,Igx,rroqegu, rro orHorlleHr,re fipHnafaHero Ha ropHI4Te orpaHnr{HTe fln ca np}reru 3a

IOrrycTHMr.r caMo B creAHHre cnyqaH:
. 3a H3rpaxlaHe Ha o3eJIeHeHr4 rrnoun 3a [r,rpoKo o6uecrseHo noJr3BaHe r,r cbc

cnequSuuno [peAH:BHar{eHrne (usolaquouuo o3eJreHrBaHe, rpo6uquu naprcone), 3a

Aopa3BI,IrI,Ie Ha [epcrIeKTI4BHLI repr,rropHu c rrpor,r3BoAcrBeHo-cKnaAosn ulutu o6clyxnarqu
QyHrquu, rrpH nunca Ha Apyrr4 B63MoxHocrr4;

. npu peKoHcrpyKul,L I,I AoH3rpaxAaHe ua r.tr$pacrpyKrypHr4 rpacera H cbopbxeHr4r.
(Daxmopu, cmuilyilapat4u ycmpoilcmneHomo u cmpoumenHo ycnonsoHe Ho

mepumopunmo
1. 3a pa:surl4e Ha pa3rraqHr.{re pasHosnauocru Ha npoussoacreenu H npyr}r repuropuil n

crnrrcrsauure rra cKra.[ogH ra npyru o6cryxsauil .[efiuocru:
{ Hatr'aue Ha rauspacrpyKrypa cbc cxoAHo [peAHa3HaqeHHe, Hanp. 6Hsru cronaHcrr4

ABop; cKJraAona 6asa; upepa6omauo rpeAnpr.rflrue.

J



y' Yl.o6l/,a Bpb3Ka c rpaHcnoprua r,rnspacrpyKrypa.
2. 3a paggntue ua uHdpacrpyxrypara ua ornuxa u cnopra n ua rypncruqecrure arparuuu:
y' BnaronpuqrHo cbqeraHr,re Ha rrpupoAo-reorpa$cru pr aHTpo[oreHHI4 AaAeHocrI4 -

pexa flynaB, arpaKTuBHH ecrecrBeHr,r naHAura$ru, cbrrlecrByBauu BoAHH TeJIa, B T.q.

Mr{HepanHr.r BoAH, o6errn Ha [pupoAHoro H KynrypHoro HacneAcrBo, noAxo.[flulo
pa3rronoxeHr{e r,r Bpb3Kl,r c o6uprHcKufl ueHTbp, o[opHlrre ueHTpoBe LI Apyture HaceJIeHI,I

MecTa, KaKTO r,r c rrbTHH apTepl4l4 c TpaH3IITHH IIoTolIH.
y' VcraHoseHu rpaAr,rur4u B pa3Buruero Ha cxoAHH Aefinocru tto Mecra, paspa6oreun

rypucruqecKlr Mapupynr, H3rpaAeua rEHQpacrpyKTypa.

3. 3a pa:gnrne Ha rpaHcnopruara L{H0pacrpyrcrypa:
y' Brsl,roxHocrn 3a [on3BaHe rrpeAr4MHo Ha cbrrlecrByBaulu rroncKu r,I [opcKl4 rlbrlllqa

npu fipoeKrHr,rre rrpeABHxAaHr,rfl 3a paq[roHaJrr,r3r4paHe Ha MexAyceJII,luIHara Mpexa u
ocuryp.flBaHe Ha rpacera 3a (MeKH)) Soprr,rH Ha rpaHc[opT - neIIIexoAHH 14 BenoaJIeI4 - Mexly
HaceJreHH Mecra, cennrrlHr4 o6pasynanrar, Mecra 3a orAllx, TypHcrI,IqecKHTe arpaKqw vt ttp.

y' TepenHu BT,3Mo)KHocrr{ 3a r,r3BexAaHe Ha rpaH3uTHoro ABI4xeHI,Ie no HoBI,I Tpacera

Ha peny6rr,rKaHcKuTe nbrrrqa r43BbH ceJrr{ulHr4Te repr.{Toprdr4, c orneA no4o6proaue ua

ycnoBr.rqra 3a rpaH3HT H Ha eKoJror'lrqHara o6craHosrca u 6esonacHocrra.

Bre scuqru cnyqat4 HiIJIIrqLIero Ha rro3eMJIeHI4 HMorn - o6ulltgcra co6crgeHocr, I,{Ma

3Har{eHr4ero Ha crr4Mynarop r{ ycnoBne 3a peilnr43r,rpaHe Ha o6uluucrfi TIoJIHTI,IKH 3a cour4aJlHo-

r,rKoHoMlrqecKoro ra ycrpofi crBeHoro pa3BrlTr4e.

C OyfI Ha o6uluua CaHUIos ce perxaBar cJreAHprre crparernqecKu, KoHIIerIryzrnHL I,I

TexHr4qecKlr 3a&aqv..

. [a oqeprae HacoKr,rre 3a ycrpoficraeuoro flnaHlrpaHe rlpr4 orq]IraHe Ha

KoMrrJreKcHr4Te cor-luirrrHo-IrKoHoMrrr{ecKu, uuSpacrpyrcrypHu rIpeABI4xAaHI{t n Ha

rroJrr,rrr,rKnre 3a orra3BaHe Ha oKoJrHara cpeAa B [epcneKr[IBeH rlepuoA rc 2025 -2030 roAI,IHa.

. Aa npeAnoxn $ynrquona,rHo 3oHr4paHe Ha repl{ropurra, qpe3:

- llpocrpaHcrBeHo crpyKryplrpaHe Ha pa3nr4trHr4re Br.{AoBe rep[ropuH (sour.rpaue ua

repr.rropr.rrra) r sarucuMocr or rrpeABr{AeHoro e OYII 6r.qeqo ocHoBHo rpeAHa3HaqeHue;

- OnpegelrHe Ha AolycrI,IMI,Ire u sa6paueuure Aefiuocru B onpeAeneHl,ITe

SyuxquouanHu 3oHH;
- PerlaueHTr{paHe Ha r43r,rcKBaHH, 3a I{3noJr3BaHe, oniuBaHe u 3acrporBaHe Ho

pa3Jrr4qHr4Te BlrAoBe repr4Topr.ru (SynrquoHarHu :onu) qpe3 o[peAeJlrHe Ha ctorBerH]ITe
ycrpofi crneHlr pex[M14;

- Onpe4errHe Ha Mrcroro Ha o6uluua Ceuuos vt Ha o6ulnucxus ueHrbp B

repuroprlaJrHo-[pocrpaHcrBeHure crpyKrypl,I or pa3JII,IqeH fiepapxuueu peq;
- I4srorsque Ha rrpaBr,rna r,r HopMarr4BH 3a ycrpoficmo Ha o6uluucKara repl,Iropl,Ir,

BKrlor{r4TerHo u cneur40uunn raKr,rBa 3a repr4TopuuTe, 3a Kor,ITo roBa e seo6xoAnuo;
- flpe4,raraHe Ha rroAxoArrqr,{ HacoKA 3a pa3Bvtruero Ha c}IcreMure Ha rpaHcfloprHara H

rexHuqecKara r.lnQpacrpyKrypa H Bpb3KHre HM c repuropnure Ha cbceAHure o6qnull u c
uH$pacrpyxrypHure Mpexu, ctopbxeHr,rq u o6eKrla c HaIruoHiIJIHo 3HaqeHlde;

- Paseurue Ha cHcreMI,ITe 3a orAux t4 TypH3bM, cBbp3aHl,t c npupoAHnre u
aHrponoreHHr4re xapaKrepHcrnKr,r ua o6uluHara r4 HiuIrIqHHre TIaMeTHHIIH Ha KynrypHo-
r,rcTopr,rqecKoTo HacneAcTBo ;

- O6oco6ssane Ha repr,rropnu ny6luuna AbpxaBHa r.r ny6rnvna o6quucra
co6craeHocr;

- Onpe4elrHe Ha repuropr.u{re c pa3rpocrpaHeHue Ha rrpeABr.rALIMH rpupo.qHn 6eAcreuq

H MepKr.{re sa ycrpoficrBeHa 3aqura;
- Onpe.qenqHe Ha rpaHnqr.rre Ha repuropr.rure 3a rp[poAHa 3aull{ra H KynrypHo-

HCTOpr4qeCKa 3arllrra u HaqHHr,rre Ha rrxHoro l,I3[oJI3BaHe;

- Onpe4e,rrHe Ha rpaHI,IqI,Ire Ha HapyueHuTe repl.{roplrt,t H rephropl,Iure 3a

Bb3CTAHOB'BAHE;

C erugaHero B cr,rJra 3arona 3a r,r3MeHeHr,re H Aorrr,JrHeHI{e sa 3arcoua:a ycrpoficmo Ha

repuropraflra (IB 6p. l/03.01.2019 r.) ce rocraBqr HoBr4 cbulecrBeHn H3HcKBaHHq KbM



ycTpoficTBoTo Ha oTAenHHTe Br4AOBe Tepr,rTopr4r4 H 3Har{r,rTeJrHO Ce OfpaHr4qaBaT

UHBeCTHUI4OHHHTe HaMepeHHq Ha oH3Hr{eCKH }t ropr,rAr,rqecKH nHrla rrpH JrHrrCa Ha AefiCTBauI
o6u1 ycrpoficrBeH rrJraH Ha o6rquuara.

O6utusr ycrpoficraeH rrJraH Ha o6quHa Cruuloa ue cb3AaAe 6raronpumHra ycnoBr,rr 3a

HHBecrHur.IoHHo rIpoeKTHpaHe r,r crpor,rreJrcrBo v 3a no-eSexrneHoro [naHr,rpaHe Ha

o6uluHcrara repuTop[r, [pr,rJraraqo HHTerpupaH rroAxoA 3a rrocrr,rraHe ua ycrofi.ruao
pa3Bl4THe B [epcrreKrHBa.

flpegnasHaqeHllero ua O6ulus ycrpoficraeH rrJraH ua oOquua Cslruos e Aa cJryxu Karo
ynpaBneHcKr4 HHcrpyMeHr Ha MecrHara BJracr B cSepara ua ycrpoilcrBeHara rroJrr,rrlrKa,
HacoqeHa KIM cT,3AaBaHe Ha IIpocTpaHcTBeHlr H $yHrcqraoHalHo-ylpaBireHcKu ycnoBnfl ga

pa3BHrHe 14 KoMnJIeKcHo ycrpoficrBeHo nnaHr,rpaHe Ha pa3nr4qHure Br,rAoBe repr,rropr{u npr4

orr{uraHe Ha cbuIecrByBaIIII4Te npr4poAHu 14 aHTpo[oreHHH eJreMeHrr4 u cnequSuuurE
cout{fuHo-uKoHoM r,rqecK}I ycnoBr.rr.

IIpoUeAvpLt no 3ATBEHI4I4cKAHI,IS or coECTBEHI4UI4 HA uMorr4 3A pEAJrr43rIpAHE

HA 14HBECrr.rUrroHHr.t HANtEpEHr,rfl B rrEpr4oAA or 04.08.2020 r. Ao 31.12.2020r.2

o PaspeueHur 3a r3rorBqHe na IIYII - fIP3:
3a nepuo4a or 04.08.2020 r . - rc 31 J2.2020 r. ca v3LateHV o6u-to 9 6p. pa:peru eHnfl. 3a

AonycKaHe urpa6oreaHero Ha ITVTI ea llMorr,r s o6xeara 14 cbrJracHo rrpeABr.rxraHr4flTa Ha

OYn, B roBa qucJro:

- Ha repr4roprrrra Ha rpaA Csurqos - 8 6p. or Kouro:
o flapqenapru rrrraHoBe fltl) - 2 6p.
o flraH sa perynarluq @P) - 2 6p.
o ILraH :a perynaqr,rfl lr 3acrporBane(IlP3) - I 6p.
o CneuuarrsvpaHa nJraH cxeMa - 1 6p.

- Ha repr,rropr,rflra Ha ceJrara or o6uluua Cruulon - I 6p. flP3
o Oao6peuu uogo6uu ycrpoficrBeHu rrJraHoBe:
3a nepuo4a or 04.08.2020 r. - ao 31.12.2020 r. ca o4o6peuu o6u1o 6 6p. nogpo6Hra

ycrpoficraeHr4 nJraHoBe, BKJr. r{ r43MeHeHr4, ua 4eficrnarqra flVI-I, B roBa qucro:
- Ha repr4ropr,rrra Ha rpaA Cauulon - 5 6p., or Konro:

o IIII-16p.
o tlP- l6p.
o II3-26p.
o IIP3- l6p.

- Ha repuropr,rsraHacer,ara or o6quua Cuuqoe - 1 6p. fl3.
o BrneAeHrr B eKc[Jroararl[q crpoex[:
3a nepuola or 04.08.2020 r. - rc 31J2.2020 r. ca BbBeAeHu B eKcrrroaraqus o6uo 2l

6p. crpoexn, B roBa qr4cJro:

- Ha repuropl4flra Ha rpaA Csruos - l8 6p.;
- Ha repuroparra Ha ceJrara or o6rquHa Cnnrqoe - 3 6p.

B nepno4a or o6napo4BaHero Ha O6utns ycrpoftcreeH nJraH Ha o6rqnna Ceuuos -
04.08.2020 r., Ao 31.12.2020 r. He ca nporleAr.rpaHu no4po6uu ycrpoftcrneHr.r nJraHoBe 3a

[poMqHa Ha npeAHa3Har{eHl{eTo Ha HMOTH H3BbH perynar-IHOHHHTe fpaHI,IIII4 Ha HaCeJreHHTe

Mecra or o6uluHa Cstauoe.

B nepuo4a or o6HapogBaHero na O6utrlq ycrpoficraeH [JraH ua o6uluua Csuqos -
04.08.2020 r., 4o 31.12.2020 r. He ca rocrbrruJru rrpeAJroxeHn, or 3auHrepecoBaHr.r crpaHr, 3a
[poMeHH Ha rpeABHxAaHllflra My.

B crorsercrBlle c npeABr{xAaHnflTa 3a pa3Br4rr4ero Ha o6uluua Cauuloe ce r,r3rorB,
flraHtr 3a l4Hret'pl4paHo pa3Brrrue (III4PO) na O6rqrzHa Cruuloe 3a repuoAa 2021 -2027 r.,
rcofiro e BoAetrltlflr crparerr4r{ecxr{ AoKyMeur Ha o6uluHara, pa3pa6orsa ce 3a cpoK or 7 roguuu



u onpeAen, cpeAHocportHr.re uenfl r.r flptropr.rrerr,r 3a ycroilqr.rBo pa3Bl4r[e Ha o6uIHHa CBHIIIOB

r4 Bpb3Kr4re c Apyn4 o6rqnHu.
Tofi e qacr or cr4creMara Ha AoKyMeHTHTe 3a crpareruqecKo rlnaHl4paHe vt

rrpofpaMHpaHe Ha pefuoHiulHoro pa3BHrI4e B crpaHara.
fllaHrr ule 6rAe cro6pa:eu ctc cnequ$r4qHuTe ycJloBldfl, peA n I,I3I.IcKBaHHfl 3a

[pHna[aHe v Ha llpyfv HopMarHBHr,r AoKyMeHTr.r, cBbp3aHH c MecTHoTo caMoynpaBJleHHe,

TeprrroprraJrHoro ycrpoficrBo, KaAacrbpa, orra3BaHero Ha oKoJIHara cpeAa, y[paBneHHero Ha

ornaAbulrTe, r{ Ap.
Crrlauro HopMarHBHHTe H3r4cKBaHHr, Karo crpareru,IqecKl,I AoKyMeHT, rofi o6rtpsea

cpaBHHTenHuTe rrpeAr,rMcrBa, pecypcH r,r rroTeHrlnail Ha MecTHo HHBO C ,CUO 4esUnvpa BV3r4s,,

rleJrr4 r,r np[op]rrern, HacoqeHr,r KbM ycrofir{r,rBo, IlHTerpI4paHo pa3BHTIre, no-go6po KaqecrBeHo

HA XHBOT H IIO-BI'ICOK XI43HCH CTAHAAPT 3A XOPATA.

3a HsnlrHeHr4ero Ha MepKr4re 14 rreJrr4Te BbB Bcr4qKH c$epn Ha pa3BHTHe, 3arloxeHl4 B

[l4PO, ule 6rAar rr3rroJr3BaHr,r Bcr4rrKtr Bb3MoxHr4 QuHauconu IaHcrpyMeHTI{, B ToBa qucro

o6qnucru 6rcgxer, AbpxaBHlr rIeneBH cylcuguu, eBpo[eficKo Sunaucnpaue ra pas6upa ce,

qACTH I,{ I,IHBECTHIIHH.

fllaurr cnyxu 3a oflpeAenrHe Ha npo6reuure, norpe6uocrllre I,t Bb3MoxHocrnre 3a

piBBr4THe Ha Bcr4rrKr4 HaceneHn Mecra s o6uuHcKara repuTopur, KoHTo rpr6na Aa ce B3eMar

rrpeABr4A npn paspa6orBaHero Ha HHBecrHrrnoHHlr rrporpaMn, uleurHQr,Iu[paHe Ha npoeKrH t4

SrauaHcoeu HHcrpyMeHTu, BKJrror{HreJrHo u crSuHaucl4paHe or Sougosere ua Euponeiicrns
cbro3. fllaurr ue e $nHaucoB r4HcrpyMeHr c rapaHTl{paH 6ro4xer, a paMKa Ha rlnaHHpaHu

gefiuocru, qafiro KpaeH pe3ynrar e 3aJloxeHaraBn3t4fl, B AoKyMeHTa.

Paspa6oraaHero Ha III4PO ce H3BbprxBa B H3rrbJrHeHI,Ie Ha HopMarHBHI4Te I,l3IlcKBaHH,

ua 3arcoHa 3a perr4oHarHoro pa3BurrEe (3PP), flparuruura 3a npHnaraHe Ha 3PP (llII3PP),
3axona 3a ryprz3Ma, 3arcoua 3a HacbpqaBaHe Ha r,rHBecrr4ulrl4te u ,,MetoAHqecKI{ yKa3aHut 3a

paspa6ornaHe r.r npr4JraraHe Ha fl:ranose 3a I4HTerpI4paHo pa3BI4rI,Ie Ha o6uluua (fIHPO) sa

rrepuoAa 2021-2027 r.", ogo6peHu or Muuuclspa Ha peruoHanHoro pa3BI,ITVe v 6laro-
ycrpoilcrnoro.

3a pa:lura or [peAxoAHr.{, crparerur{ecKr,r [naH Ha O6uuna Cnuulon, B Hacro,llIlHfl

nl4PO HMa qerr..rpt4 HoBH 3aAbJrxureJrHH eJreMeHra, a IaMeHHo: Onpegelrue Ha 3oHH 3a

npHnafaHe Ha r.,rHTerpr4paH rroAxoA - [puopHTerHH 3oHI.I 3a st3AefiCrsHe; Meprcu aa

ofpaHHqaBaHe H3MeHeHLreTo Ha KJTHMaTa r,r MepKr4 3aa!.afiTldpaHe KbM IUIIIMaTI,IT{HI4Te IIpOMeH14

lr 3a HaMilrrflBaHe Ha pr4cKa or 6e4crnltr;
Bolerq npu paspa6orBaHero Ha IIHPO e rpr.rHr1urbr Ha HHrerprpaHrfl rIoAxoA, rcofiro

ce rrpr4ram IIo oTHoueHHe Ha BcqKa qacT oT cTpyKTypaTa Ha cTpaTerHr{ecKHfl 4OXyrrleur. To:r,t

rroAxoA, HaJIoxt4JI ce Karo ocHoBeH B noJrr,rrHKaTa 3a perHoHilnHo pa3BHTIAe H 3aAbnXHTeJIeH

rrpH r43toTBrHe Ha cTpaTefHqecKuTe AoKyMeHTr,r 3a HoBr4, rlporpaMeH [epHoA, I4Ma 3a IIeJI B

ycnoBuqra Ha cBrrBarrr4 ce pecypcu r,r orpaHilqeull SuuancoBl{ Bb3MoxHocrI,I, 4a o6e4ltHtt

piBnur{H}.r rroJrHTHKr4, [pfloplrreru, rrpoeKTr,r, r43Tor{Hlrq[ :a SuHaucnpaHe, ) {acrHI4IIH I'I

3anHTepecoBaHr4 crpaHr,r, 3a rtocruraHe Ha [oJroxHTeJrHa cHHeprus u Ao6aeesa croftsocr or
peaJrH3upaHure gefi uocru.

IIpu paapa6orsaHero ua [l4PO ce [prnara H [oAxoAbr, ocHoBaH Ha MecrHure

xapaKreprrcTLrKyt yt rroTeHur4€ur, 3a Ia ce orKpoflr KoHKypeHrHIrTe [peAHMcrBa H Ia ce

o[peAenrT HeycBoeHnre pecypcu Lr Bb3MoxHocrl4.
flparcruuecxara pa6ora no fllaua ce ocHoBaBa r,r Ha HayqHo o6ocHosaH noAxoA, rofiro

e B ocHoBara Ha BcHr{Kh aHiurH3H H rrpofHo3u l,r oco6euo Ha cBbp3aHHTe cbc coquilJlHoro H

r,rKoHoMHr{ecKoro pa3Bur}re Ha o6Itlusara. HayuHo o6ocHosaHI,Iqr rIoAxoA BKrloqBa

rrpr4JraraHero Ha peAr4rra uHcrpyMeHTvl v MeroAr,r xaro: Ha6rrcAeHne, flpoyqBaHe, oIII4caHHe,

aHarv3, ct{HTe3, oueHKa, cpaBHeHHe, uHAeKceH MeroA, rpaSuvnra MeroAI,I, swot-analug n

Apyru.
Ile 6r4ar orqereHn r,t xoptr3oHraJrHr,rre rrpHHrIHrrH Ha peruIoHilJlHara rIoJII,ITraxa ua EC -

ycrofiuueo pa3BHTHe, paBHH Bb3MoxHocru, oniBBaHe Ha oKoJIHara cpeAa H coIIHaJIHo

BKJrlor{BaHe. fllautr u{e HMa xapaKTep Ha orBopeH AoKyMeHT, xoftro Moxe Aa ce pa3BI,IBa,



ycbBbpueHcrBa H aKTyiulH3r4pa B cborBercrBlre c AI4HaMHT{Ho rrpoMeHrulHTe ce ycnoBl4, I4

Qarropu Ha BbHrrrHara r,r BbrpeuHara cpeAa.

Mrrrlr 14 fipr,ropuTETr,r, Kor,rro rrIE EIAAT 3AJro]r$Hr,r r fIIIPO 2021-2027 r.z

CrDarerfl.recrca ugr I I{xonounqecru Dacrex rr lrnnvcrDlraJrua undDacrDyrTyDa
Ilpuopurer I Pa:nnrne na ".{ynancxlr rrHAycrprraJreH TexHoJror[qeH flapm

Cslruostt
MqpKa l.l HsrpaxAaHe Ha raH$pacrpyKrypa rroAnoMaraua 6usHeca

Mxprca 1.2 flo4rpena 3a prrBr4Trle Ha [peAnpr4eMaqecKara eKocucreMa, BKJr.

n pl,r Br l,rr{aHe Ha qyxAecTpaH Hr4 r4 HBecTHTI}r H

Mrpxa 1.3 flo4rcpena 3a pacrex 14 KoHKypeurocnoco6Hocr Ha MCII s

PAM KHTC }IHAYCTPI4{IJI HI,Ifl IIAPK

Ilpnopurer 2 Ilogxpena 3a rrpexoA KbM KpbroBa rlKoHoMrrKa
Mapra 2.1 Hacrpvanaue Ha MepKr4Te 3a eHeprufiHa e$ercruanocr r

[pen[pl4rrvrra
Msorca2.2 HacrpqasaHe Ha fipexoAa KbM KpbroBa rdKoHoMHKa

Ilpuopurer 3 HacrpuanaHe KbM ycrofiuuna 3aerocr [r troBlrrlaBaHe Ha
tI PEAN PIIEMAIIECKATA AKTII BHOCT

Mrpxa 3.1 llo4xpena 3a cb3AaBaHe Ha HoBra r,r pa3Br,rrHe Ha craprr,rpaulrd
fiDe]J.novflTt4fl

Msprca 3.2 "3ereH xopr,r4op" 3a MnaAH xopa
CrDarern.recxa uel 2 YnpauenNe Ha ornaAbrlrrre rr orra3Bane Ha oxoJrxara cpeAa
Ilpnopurer 4 [ostlruanaHe eQexrunnocrra Ha cnerocr6npaHero rr

otrrrrMrr3rrpane o6pa6orxara Ha orrraAbrlrl
Msprca 4.1 I4:rpaxgaHe Ha ueHTT,p 3a ynpaBneHr4e Ha orrraAr,ur4Te
Mspxa4.2 I4erpaxgaue Ha flJroulaAKa 3a orrraAbqu
Mrpxa 4.3 flo4o6pmaHe 6asara or 3HaHH, r,r rroBrr[aBaHe ocBeAoMeHocrra 3a

oTIIaAbrlr,rTe

CrDarernqecra uel 3 Ilolo6pseaHe Ha cpeAara 3a xcrrBor B HaeeJreH[Te Mecra
Ilpuopurer 5 O6raropolsBaHe r.r cBbp3aHocr Ha HaceJreHrrre Mecra
Mqpxa 5.1 Euepruftua edexrusHocr ua ny6,.rHqHI4 cfpanu
Mqpxa 5.2 E Hepruft ua e$errn e H ocr H a xr,rJrr,rilI Ht4 ctpa AA

Mspxa 5.3 O6naropoArBaHe Ha rpaAcKara cpeAa
Mspxa 5.4 O6,raropoAqBaHe Ha HaceJreHr,rre Mecra
Mapxa 5.5 I4srpaxgaHe Ha HoBa r{ MoAepHr43r,rpaHe Ha cbulecrBynarqa Br,rK

uudpacrpyrcrypa
Mqpxa 5.6 flolo6pqeaHe Ha MexAycenHxlHara rrbrHa uH$pacrpyxrypa
Ilpuopnrer 6 Iloao6pneane crrrypHocrra Ha rpaxAaHrrre rrprl Bb3HrrKBaHe

Ha II3BI'HpeAHH Crrryaqlll| I| KDtt3lICHIt Cr6UrUs
Msprca 6.1 Ee4crrur, [oxapn u rcaracrpo$u
Mrpxa 6.2 Eropasuose cve Ha xr,r3HeHara cpeAa
Mspxa 6.3 BraAeosa6rroAeHr4e H [peBeHrIHq Bbpxy 6I,trosara [pecrbrrHocr
Ilpuopnrer 7 MoAepHusr.rpaHe Ha ny6r[.ruu ycJryr[ 3a HaceJren[ero
Mspxa 7.1 fly6:ru.rnr.{ r'a3a)la u rDo6uutuu [apKoBe
Mtprca7.2 Pager4u4e Ha o6uluucKu ereKTpoHHr4 ycnyrr,r 3a HacereHuero r,r

6u:Heca
Mrprca 7.3 floggspxaue Ha 3eneHu flJrorrlr4, yn[qHa Mpexa tE tpaAcK[r

rrpocTpaHcTBa

Crparerrvecra qel 4 CrrAanane na no-6;raronpnsrxn ycroBrrq 3a pa3Barxe Ha
qoBerrrKrrfl troTeH uilaJr

Ilpuopurer 8 Passrlrue na o6pasonaHrrero rr cnoDTa
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Mrpra 8. I EHeprrailHa e$ercruruocr H MoAepHH3HpaHe Ha

HHCTHTyUI4 H 3a [O-rIpH BneKaTeJIHa H Kar{ecTBeHa

r{HoBauH14

o6paeonareJlHHTe
cpeAa 3a ) {eHe H

Mspxa 8.2 Jluqnocruo ptBBHTHe H 3aerocr

Mqpxa 8.3 llo-lo6pu ycnoBr,r, 3a cropr B tpaAa

Mqprca 8.4 Cnoprua ran0pacrpyrrypa B ceJlara

Mqpxa 8.5 flonyrspusupaHe Ha c[opra H pa3BHrHe Ha cfioprHa Kynrypa

[nuopurer 9 floslrrrranaHe KaqecrBoro Ha 3ApaBH[Te rI coulraJrHlITe ycJlyrlr

Mrpra 9.1 Mo4epHnsaqur Ha Marepl4anHara 6aza za [peAocraBrHe Ha

3ApaBHH yonyrH H BbBexAaHe Ha HoBH H ITHOBaTHBHL TeXHOJIOTHH

3A JIEqEHHE HA HACEJIEHHETO

llpnopurer 10 Ouarnane Il [orryJlflplr3fipaHe Ha KyJITypHoro HacJIeAcrBo Il
DA3BIITIIE HA KYJITYDHIIfl TYPII3bM

Mrprca l0.l Ctxpaurnaue, coqnantl3auufl Ha KynrypHo-ucropuqecKoro
HacJreAcrBo v pa3BIJTAe Ha rypH3Ma

rrrrpra 10.2 HH$pacrpyKrypa ra o6opyaoaHe Ha KyJIrypHH opraHH3aIII4rI H

crpa1t, BKJr. eHeprufi na e$ercrlt BHocr

Msprca 10.3 .{nrnra.nusarlu, I,I flofiynfl pH3HpaHe Ha KynrypHo HacneAcrBo

Mqprca 10.4 Pe,rurnosH14 xpaMoBe

Crnarernqecra ue.n 5 .l[o6no Mecrno YnpaBJreHIIe
Ilpnopnrer 11 flonnruanane Kaflaqlrrera

aAMIIHUCTpaIItIq
Ha yrrpaBJreHrre HA o6rqnncrca

Mgpxa I l.l VnpasreHfie Ha qoBettrKure pecypc]r

Mcprca I 1.2 .[urrEraluo ylrpaBJIeHI{e

Mgprca I 1.3 CrrpylHuqecrBo
llpnopurer 12 flonnruasaHe Ha yqacruero Ha rpaxAaHlrre H 6nrneca n

MCCTHOTO CAMOYIDABJICHIE

Mrpra l2.l flosnuragarle Ha r.IHSopMlrpaHocrra H MexaHH3MH 3a yqacrue B

YTIPABNEHHCTO

C ynaxenue,

l-p fenuo IEHTIEB
Kvem ua odt4uua

HgroreH,'rr.r:

apx. IOlrau flA
ft. apxumexm Cew4oe

uHN. Mapur.Il,ovena
Cm. excnepm Un HK

GDPR
чл. 4

GDPR
чл. 4

GDPR
чл. 4



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 17.03.2021 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. № 

817/10.03.2021 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 17.03.2021 г. 

ОТНОСНО: Одобряване на Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план 
(ПП) на елементите на техническата инфраструктура – Главен 
разпределителен газопровод ф250, извън урбанизираната територия, за 
газоснабдяване на гр. Свищов 

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация (ЗМСМА), чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), 
Заявление с Вх. № 94-З-3377/18.12.2020 г. и Молба с Вх. № 94-З-3377-1/22.02.21 г. до Кмета 
на община Свищов от „ТЕЦЕКО“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Свищов, 
ж. к. „Надежда - 1”, Вх. В, ет. 1, ап. 32, във връзка с Решение № 193/ 25.06.2020 г., Прот. 
№ 10 на Общински съвет – Свищов, с мотивирано предписание за изработване на ПУП – ПП 
на техническата инфраструктура, Решение № 1 от Протокол № 3/02.03.2021 г. на Общински 
експертен съвет по устройство на територията (ОЕСУТ) при Община Свищов и 
предложение с Вх. № 817/10.03.2021 г. от д-р Генчо Генчев – Кмет на община Свищов, 
Общински съвет – Свищов,  

Р Е Ш И: 



1. Одобрява Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) на елементите
на техническата инфраструктура – Главен разпределителен газопровод ф250, извън 
урбанизираната територия, за газоснабдяване на гр. Свищов, община Свищов, с трасе през 
поземлени имоти с идентификатори: 65766.14.14 и 65766.16.2 – за „местен път“, собственост 
на Община Свищов, 65766.17.4, 65766.163.32, 65766.163.34, за „селскостопански, горски, 
ведомствен път - собственост на Община Свищов, 65766.320.175 - собственост на 
„Екотекника“ ЕООД, 65766.610.33, 65766.611.38, 65766.623.16 и  65766.625.10, за „местен 
път“ - собственост на Община Свищов, по КК и КР на землището на гр. Свищов. 

2. Дава съгласие прокарването на трасето да се извърши при условията на чл. 193, ал. 3
и ал. 4 и чл. 210 от Закона за устройство на територията (ЗУТ). 

3. Упълномощава Кмета на Общината да извърши всички действия по изпълнение на
т. 1 и т. 2 съобразно с изискванията на ЗУТ. 

Решението да се обнародва в 7-дневен срок в „Държавен вестник”. 
Решението може да бъде обжалвано по реда на чл. 215 от ЗУТ пред Административен 

съд – гр. Велико Търново, в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник” чрез 
Община Свищов. 

МОТИВИ: 1. С Решение № 193/25.06.2020 г., Прот. № 10 на Общински съвет – 
Свищов е разрешено изработването на Подробен устройствен план (ПУП) - Парцеларен 
план (ПП) на елементите на техническата инфраструктура – Главен разпределителен 
газопровод ф250, извън урбанизираната територия, за газоснабдяване на гр. Свищов, 
засягащ поземлени имоти с идентификатори съгласно регистър на засегнатите имоти. Със 
същото решение е одобрено и техническото задание. 

2. Проектът за ПУП – ПП е внесен в Община Свищов за процедиране и одобрение със
Заявление с Вх. № 94-З-3377/18.12.2020 г. до Кмета на община Свищов от „ТЕЦЕКО“ 
ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Свищов, ж. к. „Надежда - 1”, Вх. В, ет. 1, ап. 
32, в качеството му на  заинтересовано лице по чл. 131, ал. 1 от ЗУТ. 

3. ПУП – ПП е съобщен в Неофициален отдел на ДВ бр. 3 от 12.01.2021 г. и във  в-к
„Дунавско дело“ бр. 2/2021 г. По направеното съобщение не са постъпили възражения. 

4. ПУП е приет с Решение № 1 от Протокол № 3/02.03.2021 г. на Общински експертен
съвет по устройство на територията (ОЕСУТ) при Община Свищов. 

5. Представени са съгласувателни Писма: с Изх. рег. № 1-12060/02.04.20 г. на „В и К –
Йовковци“ ООД, гр. В. Търново, с Изх. № ЕСО-10-778-3/17.07.20 г. на „ЕСО“ ЕАД,             
гр. Г. Оряховица, на „Мулти Трейд“ ЕООД, гр. Свищов, с Изх. № K-EDN-4325/03.06.2020 г. 
на „ЕРП Север“ АД, на СД „Зоната – Нацкови и Сие“, гр. Свищов от 18.09.20 г., с Изх. 
№ 09051/07.10.20 г. на ТП „ДГС“, гр. Свищов и Съгласувателни становища: на „Агро ПОА 
Инвест“ АД, гр. Сливен, на „Нетуоркс  България“ ЕООД, гр. Русе, с Рег. № 95-Т-
230/12.10.20 г. на „БТК“ ЕАД, на „Сортови семена – Елит – 2001“ ЕООД, гр. Свищов с Изх. 
№ 16/17.02.21 г., Здравно заключение за съгласуване на ПУП – ПП с Изх. № РД-259-
22/13.08.20 г. на РЗИ - В. Търново и Писмо с Изх. № 1088(7)/16.06.20 г. на РИОСВ – 
В. Търново с Реш. № ВТ-32-ПР/2020 г. за преценка необходимостта от извършване на 
оценка на въздействието върху околната среда. 

6. Представено е съгласувателно Писмо с Изх. № КП-20-00-21(13) от 26.02.2021 г. на
„Булгартрансгаз“ ЕАД. 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПК ПО „ТСУОА“: ……………………….........        
   /Валери Николов/ 

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%B5


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 17.03.2021 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. № 

818/10.03.2021 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 17.03.2021 г. 

ОТНОСНО: Даване на съгласие за одобряване на Проект за изменение на 
Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР) на 
урегулирани поземлени имоти (УПИ) V -  3000 и УПИ VIII -  2989, 
кв. 7 по плана на гр. Свищов 

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация (ЗМСМА), чл. 3, ал. 8 от Наредбата за реда за придобиване, 
управление и разпореждане със собствеността на Община Свищов (НРПУРСОС), 
Заявление с Вх. № 94-ТСУ10-6/02.02.2021 г. за процедиране и одобрение на Подробен 
устройствен план (ПУП) до Кмета на община Свищов от инж. Пл. Петков – Директор 
Дирекция „ИПКТО“ при Община Свищов, във връзка със Заповед № 1544-РД-01-
03/20.10.2020 г. на Кмета на община Свищов с мотивирано предписание за изменение на 
ПУП – ПР, Решение № 2 от Протокол № 3/02.03.2021 г. на Общински експертен съвет по 
устройство на територията (ОЕСУТ) при Община Свищов и предложение с Вх.                
№ 818/10.03.2021 г. от д-р Генчо Генчев – Кмет на община Свищов, Общински съвет – 
Свищов,  



Р Е Ш И: 

I. Дава съгласие да се одобри Проект за изменение на Подробен устройствен план 
(ПУП) – План за регулация (ПР) на урегулирани поземлени имоти (УПИ) V -  3000 и 
УПИ VIII -  2989, кв. 7 по плана на гр. Свищов, с който: 

С ПУП – План за регулация: 
1. Обособяват се нови урегулирани поземлени имоти имоти (УПИ) V -  3000  с площ

от 760 кв. м. (с проектен ПИ с идентификатор 65766.701.3000 по КК и КР на землището 
на гр. Свищов) и (УПИ) VIII -  2989 с площ от 513 кв. м. (с проектен ПИ с идентификатор 
65766.701.2989 по КК и КР на землището на гр. Свищов),  кв. 7 по плана на гр. Свищов, 
чрез прехвърляне на площ от УПИ V -  3000  към УПИ VIII -  2989, кв. 7 по плана на гр. 
Свищов, при спазване изискванията на чл. 19 от ЗУТ. 

2. Новите УПИ се отреждат за „жилищно строителство“.
II. Упълномощава Кмета на Общината да извърши всички действия по изпълнение

на т. І, съобразно с изискванията на ЗУТ. 
МОТИВИ: 1. Проектът за изменение на ПУП – План за регулация (ПР) на 

урегулирани поземлени имоти (УПИ) V -  3000 и УПИ VIII -  2989, кв. 7 по плана на 
гр. Свищов, е внесен в Община Свищов за процедиране и одобрение със Заявление с Вх. 
№ 94-ТСУ10-6/02.02.2021 г. за процедиране и одобрение на Подробен устройствен план 
(ПУП) до Кмета на община Свищов от инж. Пл. Петков – Директор Дирекция „ИПКТО“ 
при Община Свищов, в качеството ѝ на заинтересовано лице по чл. 131, ал. 2, т. 1 от ЗУТ 
и собственик на процедираните урегулирани поземлени имоти. В УПИ VIII -  2989, кв. 7 
по плана на гр. Свищов с отстъпено право на строеж върху общинска собственост е 
построена жилищна сграда, собственост на М. С. Е. и Н. Т. А., по силата на нот. акт 
№ 87, т. II, рег. № 2019, д. № 149/12 г. на СРС, вписан в Служба по вписванията с Вх. рег. 
№ 1085, Акт № 108, т. IV, д. № 347/12 г. при СРС. 

2. Проектът за изменение на ПУП – ПР е изготвен въз основа на Заповед № 1544-
РД-01-03/20.10.2020 г. на Кмета на община Свищов и одобрено техническо задание. 

3. Към Удостоверение с № 25-19100-26.01.2021 г. за приемане на проект за
изменение на  КК и КР от Служба по ГКК – гр. В. Търново е изготвен Проект за 
изменение на КК и КР. 

4. ПУП – ПР е обявен на заинтересованите лица с Обявление № 94-ТСУ10-
6/08.02.2021 г. По направеното обявление не са постъпили възражения. 

5. ПУП – ПР е приет с Решение № 2 от Протокол № 3/02.03.2021 г. на Общински
експертен съвет по устройство на територията (ОЕСУТ) при Община 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 17.03.2021 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. № 

819/10.03.2021 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 17.03.2021 г. 

ОТНОСНО: Одобряване на Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план 
(ПП) на Газопроводно отклонение с трасе от Газоразпределителен 
пункт (ГРП) в ПИ 65766.320.175 по КК и КР на землището на 
гр. Свищов до индустриална площадка „Свилоза“ в ПИ 65766.418.142 
по КК и КР на землището на гр. Свищов 

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация (ЗМСМА), чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), 
Заявление с Вх. № 94-ТСУ10-1/13.01.2021 г. и Молба с Вх. № 94-ТСУ10-1/26.02.21 г. до 
Кмета на община Свищов от „ТЕЦЕКО“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: 
гр. Свищов, ж. к. „Надежда - 1”, Вх. “В“, ет. 1, ап. 32, във връзка с Решение 
№ 271/24.09.2020 г., Прот. № 14 на Общински съвет – Свищов с мотивирано 
предписание за изработване на ПУП – ПП на техническата инфраструктура, Решение 
№ 5 от Протокол № 3/02.03.2021 г. на Общински експертен съвет по устройство на 
територията (ОЕСУТ) при Община Свищов и предложение с Вх. № 819/10.03.2021 г. от 
д-р Генчо Генчев – Кмет на община Свищов, Общински съвет – Свищов,  



Р Е Ш И: 

1. Одобрява Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) на
Газопроводно отклонение с трасе от Газоразпределителен пункт (ГРП) в ПИ 
65766.320.175 по КК и КР на землището на гр. Свищов до индустриална площадка 
„Свилоза“ в ПИ 65766.418.142 по КК и КР на землището на гр. Свищов, с трасе през 
поземлени имоти с идентификатори: 65766.301.6 – отводнителен канал, собственост на 
МЗП - ХМС, 65766.303.67 – за „селскостопански, горски, ведомствен път“ - собственост 
на Община Свищов, 65766.320.175 - зеленчукова градина, собственост на „Екотекника“ 
ООД, 65766.501.16 - за „селскостопански, горски, ведомствен път“ - собственост на 
Община Свищов и 65766.501.20 - за „местен път“ - собственост на Община Свищов, по 
КК и КР на землището на гр. Свищов. 

2. Дава съгласие прокарването на трасето да се извърши при условията на чл. 193,
ал. 3 и ал. 4 и чл. 210 от Закона за устройство на територията (ЗУТ). 

3. Упълномощава Кмета на Общината да извърши всички действия по изпълнение
на т. 1 и т. 2, съобразно с изискванията на ЗУТ. 

Решението да се обнародва в 7-дневен срок в „Държавен вестник”. 
Решението може да бъде обжалвано по реда на чл. 215 от ЗУТ пред 

Административен съд – гр. Велико Търново, в 30-дневен срок от обнародването в 
„Държавен вестник” чрез Община Свищов. 

МОТИВИ: 1. С Реш. № 271/24.09.2020 г., Прот. № 14 на Общински съвет – Свищов 
е разрешено изработването на Подробен устройствен план (ПУП) - Парцеларен план 
(ПП) на Газопроводно отклонение с трасе от Газоразпределителен пункт (ГРП) в ПИ 
65766.320.175 по КК и КР на землището на гр. Свищов до индустриална площадка 
„Свилоза“ в ПИ 65766.418.142 по КК и КР на землището на гр. Свищов, засягащ 
поземлени имоти с идентификатори съгласно регистър на засегнатите имоти. Със същото 
решение е одобрено и техническото задание. 

2. Проектът за ПУП – ПП е внесен в Община Свищов за процедиране и одобрение
със Заявление с Вх. № 94-ТСУ10-1/13.01.2021 г. и Молба с Вх. № 94-ТСУ10-1/26.02.2021 
г. до Кмета на община Свищов от „ТЕЦЕКО“ ЕООД, гр. Свищов, в качеството му на 
заинтересовано лице по чл. 131, ал. 1 от ЗУТ. 

3. ПУП – ПП е съобщен в Неофициален отдел на ДВ бр. 8 от 29.01.2021 г. и във в-к
„Дунавско дело“ бр. 4/2021 г. По направеното съобщение не са постъпили възражения. 

4. ПУП е приет с Решение № 5 от Протокол № 3/02.03.2021 г. на Общински
експертен съвет по устройство на територията (ОЕСУТ) при Община Свищов. 

5. Представени са съгласувателни становища на: СД „Зоната – Нацкови и Сие“,
гр. Свищов от 16.04.20 г., на „Нетуоркс  България“ ЕООД, гр. Русе, с Рег. № 95-Т-
252/04.11.20 г. на „БТК“ ЕАД, съгласуване с печат на чертежи: с „ЕРП Север“ АД –  гр. 
Варна, с „В и К - Йовковци“ ООД – гр. В. Търново, Писма: с № 91-00-11-4129/31.08.20 г. 
на ЖП Секция – Г. Оряховица, с № ЖИ-38482/12.10.20 г. на ДП НК „ЖИ“ – София и с 
Изх. № 2557(1)/24.09.20 г. на РИОСВ – В. Търново, Здравно заключение за съгласуване 
на ПУП – ПП с Изх. № РД-259-43/17.11.20 г. на РЗИ - В. Търново. 

    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 17.03.2021 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. № 

823/12.03.2021 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 17.03.2021 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. № 823/12.03.2021 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 
№ 2, на ул. „Стоян Ников“ № 3, 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. № 94-3-
385/13.02.2021 г. от Н. Х. З. – наемател на общинско жилище (двустайно със ЗП 67,87 кв. 
м.) от фонд „Наемен“ - за настаняване на граждани с установени жилищни нужди, в гр. 
Свищов, ул. „Стоян Ников“ № 3, 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-80/07.02.2006 г. за наем на общинско жилище е сключен между 
Община Свищов и Н. Х. З. на основание Заповед № 82/05.01.2006 г. за ползване на 
описания по-горе общински имот с предназначение за задоволяване на жилищни нужди. 
В жилището съгласно Заповедта, освен Н. Х. З. са настанени още двама членове на 
семейството. 

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 17.03.2021 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. № 

824/12.03.2021 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 17.03.2021 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-385/18.02.2021 г. от Н. Х. З., живущ в гр. Свищов, докладна 
записка с рег. индекс № 08-00-454/08.03.2021 г. и във връзка с предложение с Вх. № 
824/12.03.2021 г. от д-р Генчо Генчев – Кмет на община Свищов, Общински съвет – 
Свищов,  

Р Е Ш И: 

Дава съгласие да се продаде на Н. Х. З., с ЕГН **********, недвижим имот, частна 
общинска собственост, представляващ жилище - апартамент № 2 (втори) от жилищен 



блок № * (***), построен през 1988 г., по метода ЕПЖС, на първи етаж, от вход „*”, ул. 
„Стоян Ников” № *, със ЗП – 67,87 кв. м. (шестдесет и седем цяло, осемдесет и седем 
стотни квадратни метра), двустаен, състоящ се от кухня, спалня, хол, коридор, санитарно 
помещение - баня и тоалетна, ниша, тераса, самостоятелен обект с идентификатор 
65766.702.5060.1.2 (шест пет седем шест шест точка седем нула две точка пет нула шест 
нула точка едно точка две), предназначение на самостоятелния обект: Жилище, 
апартамент, брой нива на обекта: 1 (едно), прилежащи части: изба № 2 (две), с ПП - 5,66 
кв. м. (пет цяло, шестдесет и шест стотни квадратни метра) и 0,91 % (нула цяло, 
деветдесет и една стотни процента) идеални части от общите части на сграда с 
идентификатор 65766.702.5060.1 (шест пет седем шест шест точка седем нула две точка 
пет нула шест нула точка едно), предназначение: Жилищна - многофамилна, 
разположена в поземлен имот с идентификатор 65766.702.5060 (шест пет седем шест 
шест точка седем нула две точка пет нула шест нула), стар идентификатор: няма, 
собственик: Община Свищов, ЕИК 000133965, с документ за собственост: Акт за частна 
общинска собственост № 29/03.04.1997 г., рег. № 2892, том 7, акт № 181 от 28.09.2005 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 28.01.2021 г. 

Жилищен блок * е построен с право на строеж върху част от застроен урегулиран 
поземлен имот УПИ VІІ (седми), кв. 152 (сто петдесет и две) 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 22 000,00 лв. 
(двадесет и две хиляди лева) без ДДС, а данъчната оценка е 6 271,90 лева. (шест хиляди 
двеста седемдесет и един лева, деветдесет стотинки). 

Сделката е необлагаема по ЗДДС (Стара сграда по чл. 45, ал. 3 от ЗДДС). 
МОТИВИ: Г-н З. 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 17.03.2021 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. № 

825/12.03.2021 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 17.03.2021 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 № 08-00-490/12.03.2021 г. от дирекция „Управление на собствеността и стопански 
дейности“ и предложение с Вх. № 825/12.03.2021 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 
нов обект: 

№ по 
ред Списък на имотите АОС 

Площ 
(кв.м.) 

Единична 
цена в лв. 

ДДС Крайна 
(прогнозна) 
цена в лв. 

47. Поземлен имот с идентификатор
65766.53.20, с начин на трайно
ползване: Друг вид трайно
насаждение, с адрес на имота: гр.
Свищов, местност „Фара“,
предназначение на територията:
земеделска, категория на земята
при неполивни условия: 4,
предишен идентификатор:
65766.53.1, номер по предходен
план: 053017, по кадастрална
карта и кадастрални регистри,
одобрени със Заповед № РД-18-
10/12.02.2009 г. на Изпълнителен
директор на АГКК. Последното
изменение на кадастралната карта
и кадастралните регистри,
засягащо поземления имот е от
11.02.2021 г.

9006 980 1 093.00 - 1 093.00 

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 № 08-00-490/12.03.2021 г. от дирекция 
„Управление на собствеността и стопански дейности“ е постъпила информация, че със 
Заявление (рег. индекс № 94-з-168/21.01.2021 г.) e проявен инвестиционен интерес 
относно закупуване на имот (частна общинска собственост), който не е включен 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 горепосоченото 
инвестиционно намерение 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 нов обект: под № 47 (ПИ с идентификатор 65766.53.20).  

 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 17.03.2021 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.       № 

826/12.03.2021 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 17.03.2021 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 
№ 08-00-489/12.03.2021 г. от дирекция „Управление на собствеността и стопански дейности“ 
и предложение с Вх. № 826/12.03.2021 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 № 9006/08.02.2021 г., вписан в 
Службата по вписванията – гр. Свищов (Вх. № 249/09.02.2021 г., акт № 142, том 1), 
представляващ поземлен имот с идентификатор 65766.53.20 (шест пет седем шест шест 
точка пет три точка две нула), с площ 980 кв. м. (деветстотин и осемдесет 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: 053017, 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, при граници: 
65766.53.19, 65766.53.101, 65766.53.21, 65766.508.19, с начална тръжна цена – 1 093 лв. 
(хиляда деветдесет и три 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 № 08-00-489/12.03.2021 г. от 
дирекция „Управление на собствеността и стопански дейности“ е сведена информация 
относно постъпило Заявление (рег. индекс № 94-з-168/21.01.2021 г.), с което е проявен 
инвестиционен интерес относно закупуване на имот ПИ 65766.53.20 (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 № 0000128553/09.02.2021 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 
65766.53.20 (шест пет седем шест шест точка пет три точка две нула), с площ 980 кв. м. 
(деветстотин и осемдесет 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: 053017, 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. Последното изменение на кадастралната карта и кадастрални регистри, засягащо 
поземления имот е от 11.02.2021 г., при граници: 65766.53.19, 65766.53.101, 65766.53.21, 
65766.508.19. 

Имотът е актуван с Акт за частна общинска собственост № 9006/08.02.2021 г., вх. рег. 
249, том 1, акт № 142, вписан на 09.02.2021 г. в Служба по вписванията - гр. Свищов. 

Данъчната му оценка е 263.70 лв. (двеста шестдесет и три лева, седемдесет стотинки) 
съгласно удостоверение (изх. № 5408000292/08.02.2021 г.).  

Съгласно изготвена експертна оценка, справедливата пазарна стойност на имота е 1 093 
лв.(хиляда деветдесет и три лева), без ДДС. 

С оглед на постъпилото инвестиционно намерение, както и с оглед на включването на 
имота като обект пореден номер № 47 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 17.03.2021 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. 

№ 827/12.03.2021 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 17.03.2021 г. 

ОТНОСНО: Даване на съгласие за удължаване срока на Договор № 02/02.06. 2014 
г., сключен между Кметство Драгомирово и ЕТ „Агро – С. Дичевски”, 
гр. Варна за наем на част от имот, публична общинска собственост 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 52, ал. 5 от Закона за местното самоуправление 
и местната администрация (ЗМСМА), чл. 8, ал. 1, чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската 
собственост (ЗОС), чл. 1, ал. 2, чл. 12 ал. 5, изр. ІІ-ро от Наредбата за реда за 
придобиване, управление и разпореждане със собствеността на Община Свищов 
(НРПУРСОС) и във връзка с предложение с Вх. № 827/12.03.2021 г. от д-р Генчо Генчев 
– Кмет на община Свищов, Общински съвет – Свищов,

Р Е Ш И: 

I. Дава съгласие, считано от 13.05.2021 г., за срок от 3 (три) години, да бъдe 
удължен Договор № 02/02.06.2014 г., сключен между Кметство Драгомирово и ЕТ 
„Агро – С. Дичевски”, гр. Варна за наем на част от имот публична общинска 
собственост, а именно: едно помещение (отдадено под наем с предназначение за офис) - 



13.00 кв. м., находящо се на партерния етаж, с южно изложение в сградата на Кметство 
Драгомирово, актувана като публична общинска собственост с АОС № 179/16.12.1998 г. 

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 по реда на ЗОС и НРПУРСОС. 

МОТИВИ: В Община Свищов е постъпило писмо - становище с рег. инд. № 09-00-
60/26.02.2021 г. от Марин Крачунов – кмет на Кметство Драгомирово, с което уведомява 
за постъпило в деловодството на Кметството писмо от ЕТ „Агро – С. Дичевски”, с което 
се желае Договор за наем № 02/02.06.2014 г., сключен с Кметство Драгомирово да бъде 
удължен съгласно действащата нормативна уредба. Предмет на Договора е едно 
помещение (отдадено под наем с предназначение за офис) - 13.00 кв. м., находящо се на 
партерния етаж, с южно изложение в сградата на Кметство Драгомирово, актувана като 
публична общинска собственост с АОС № 179/16.12.1998 г. Г-н Крачунов дава 
положително становище относно това Договорът за наем да бъде удължен.  

Договор № 02/02.06.2014 г. за наем на част от имот публична общинска собственост 
е сключен между Кметство Драгомирово и ЕТ „Агро – С. Дичевски” със срок 5 години за 
ползване на описания по-горе имот с предназначение за офис. С допълнително 
споразумение (от 13.05.2019 г.) към Договора за наем, договореният срок е продължен за 
още 2 години, считано от 13.05.2019 г. 

С оглед на факта, че наемателят е коректен и не е нарушавал договорните 
отношения през изтеклия период, съществува законна възможност за последващо 
удължаване на срока на посочения договор с 3 години, след вземане на решение от 
Общински съвет – 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 17.03.2021 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. № 

829/15.03.2021 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 17.03.2021 г. 

ОТНОСНО: Даване на съгласие за отдаване под наем без търг или конкурс част от 
имот, публична общинска собственост, находящ се в             
с. Хаджидимитрово на „ЦЕТИН БЪЛГАРИЯ“ ЕАД 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация (ЗМСМА), чл. 14, ал. 7 и ал. 8 от Закона за общинската собственост 
(ЗОС), във връзка с чл. 19, ал. 1 и чл. 30, ал. 5 от Закона за електронните съобщителни 
мрежи и физическа инфраструктура (ЗЕСМФИ), чл. 1, ал. 2 от Наредбата за реда за 
придобиване, управление и разпореждане със собствеността на община Свищов 
(НРПУРСОС) и предложение с Вх. № 829/15.03.2021 г. от д-р Генчо Генчев – Кмет на 
община Свищов, Общински съвет – Свищов,  

Р Е Ш И: 

Дава съгласие за отдаване под наем без търг или конкурс на „ЦЕТИН БЪЛГАРИЯ“ 
ЕАД част от имот публична общинска собственост: помещение - 6,00 кв. м., именувано 
„входно помещение“, представляващо част от едноетажна, монолитна, общинска сграда 



със ЗП от 26,50 кв. м. - „Ретранслаторна станция”, находяща се в с. Хаджидимитрово, в 
имот с кад. № 000079, актувана като публична общинска собственост с АОС № 
311/18.08.2000 г. и площи, находящи се по периметъра от кота +10,00 до кота +12,00 на 
кулата, намираща се северно от „Ретранслаторна станция”, с месечен наем в размер на 
127,00 (сто и двадесет и седем лева, нула ст.) лева без включен ДДС, за срок от десет 
години, с предназначение за инсталиране и експлоатация на съоръжения и оборудване с 
цел предоставяне на далекосъобщителни услуги на територията на Общината. 

2. В изпълнение на решението по т. 1., възлага на Кмета на община Свищов да
предприеме необходимите следващи действия по реда на ЗОС и НРПУРСОС. 

МОТИВИ: С докладна записка (рег. индекс № 08-00-487/12.03.2021 г.) от дирекция 
„Управление на собствеността и стопански дейности“ е сведена информация за 
постъпило предложение (рег. индекс № 09-00-64/04.03.2021 г.) от Емил Тодоров – кмет 
на Кметство Хаджидимитрово, с което уведомява за постъпило в деловодството на 
Кметството писмо от „ЦЕТИН БЪЛГАРИЯ“ ЕАД, гр. София, ЕИК 206149191, с което се 
желае сключване на договор за наем на част от имот публична общинска собственост. 

„ЦЕТИН БЪЛГАРИЯ“ ЕАД, (което е правоприемник на „Теленор България“ ЕАД) 
предлага, с цел запазване на инсталираното оборудване и осигуряване на качествени 
услуги на територията на Общината, както и на осн. на чл. 30, ал. 5 и чл. 19, ал. 1 от 
Закона за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура (ЗЕСМФИ) да 
наеме имота за максимално допустимия законов срок (10 години) без провеждане на търг 
или конкурс. 

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 17.03.2021 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. № 

836/16.03.2021 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 17.03.2021 г. 

ОТНОСНО: Даване на съгласие за отдаване под наем без търг или конкурс част от 
имот, публична общинска собственост, находящ се в 
с. Хаджидимитрово на „Българска Телекомуникационна Компания“ 
ЕАД 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация (ЗМСМА), чл. 14, ал. 7 и ал. 8 от Закона за общинската собственост 
(ЗОС), във връзка с чл. 19, ал. 1 и чл. 30, ал. 5 от Закона за електронните съобщителни 
мрежи и физическа инфраструктура (ЗЕСМФИ), чл. 1, ал. 2 от Наредбата за реда за 
придобиване, управление и разпореждане със собствеността на община Свищов 
(НРПУРСОС) и предложение с Вх. № 836/16.03.2021 г. от д-р Генчо Генчев – Кмет на 
община Свищов, Общински съвет – Свищов,  

Р Е Ш И: 



1. Дава съгласие за отдаване под наем без търг или конкурс на „Българска
Телекомуникационна Компания“ ЕАД част от имот публична общинска собственост: 
помещение - 13,20 кв. м., представляващо част от едноетажна, монолитна, общинска 
сграда със ЗП от 26,50 кв. м. - „Ретранслаторна станция”, находяща се в 
с. Хаджидимитрово, в имот с кад. № 000079, актувана като публична общинска 
собственост с АОС № 311/18.08.2000 г. и площи, находящи се по периметъра от кота 
+13,00 до кота +17,00 на кулата, намираща се северно от „Ретранслаторна станция”, с 
месечен наем в размер на 214,00 (двеста и четиринадесет лева, нула ст.) лева без включен 
ДДС, за срок от десет години, с предназначение за инсталиране и експлоатация на 
съоръжения и оборудване с цел предоставяне на далекосъобщителни услуги на 
територията на Общината. 

2. В изпълнение на решението по т. 1., възлага на кмета на община Свищов да
предприеме необходимите следващи действия по реда на ЗОС и НРПУРСОС. 

Мотиви: С докладна записка (рег. индекс 08-00-492/12.03.2021 г.) от дирекция 
„Управление на собствеността и стопански дейности“ е сведена информация за 
постъпило предложение (рег. индекс 26-00-125/04.03.2021 г.) от Емил Тодоров – кмет на 
с. Хаджидимитрово, с което уведомява за постъпило в деловодството на Кметството 
писмо от „Българска Телекомуникационна Компания“ ЕАД, гр. София, ЕИК 831642181, с 
което се желае сключване на договор за наем на част от имот публична общинска 
собственост. 

„Българска Телекомуникационна Компания“ ЕАД предлага, с цел запазване на 
инсталираното оборудване и осигуряване на качествени услуги на територията на 
Общината, както и на осн. на чл. 30, ал. 5 и чл. 19, ал. 1 от „Закона за електронните 
съобщителни мрежи и физическа инфраструктура“ /ЗЕСМФИ/ да наеме имота за 
максимално допустимия законов срок /10 години/ без провеждане на търг или конкурс. 

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 17.03.2021 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. № 

838/16.03.2021 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 17.03.2021 г. 

ОТНОСНО: Предоставяне безвъзмездно за управление на НССЗ част от    имот – 
частна общинска собственост 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация (ЗМСМА), чл. 12, ал. 3 от Закона за общинската собственост (ЗОС), чл. 4, 
ал. 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане със собствеността 
на Община Свищов и във връзка с предложение с Вх. № 838/16.03.2021 г. от д-р Генчо 
Генчев – Кмет на община Свищов, Общински съвет – Свищов,  

Р Е Ш И: 

1. Дава съгласие за предоставяне безвъзмездно за управление, за срок от 5 (пет)
години на помещение – 22,00 кв. м., намиращо се в общинска сграда, актувана с АОС № 
130/1998 г., на ул. “Т. Миланович“ № 2, етаж ІІІ, пореден № 2, с източно изложение.  

2. В изпълнение на решението по т. 1, възлага на Кмета на община Свищов да
предприеме необходимите следващи действия по реда на ЗОС и НРПУРСОС. 



Мотиви: С докладна записка (рег. индекс 08-00-505/15.03.2021 г.) от дирекция 
„Управление на собствеността и стопански дейности“ е сведена информация за 
постъпило писмо (рег. индекс 04-00-99/09.03.2021 г.) от доц. д-р Младен   Младенов – 
изпълнителен директор на Национална служба за съвети в земеделието /НССЗ/, който 
желае предоставяне на помещение за офис във връзка със създаването на мобилен 
общински център (офис) за консултантски услуги към НССЗ. 

НССЗ е второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към Министерството на 
земеделието, храните и горите със седалище гр. София и 27 териториални областни 
офиса в страната. Създадена е през 1999 г. на база Закона за селскостопанската академия. 
Основните дейности и услуги, извършвани от НССЗ се предоставят безплатно на 
земеделските стопани. Създаването на мобилен общински офис на НССЗ в Община 
Свищов ще улесни достъпа на земеделските стопани до информация и безплатни 
консултантски услуги. Земеделските стопани в региона ще бъдат подпомагани от 
експертите в офиса при стартиране или развитие на техните стопанства, ще се подобрят 
техните възможности за финансиране по различни схеми и мерки от Програмата за 
развитие на селските райони. НССЗ се обръщат към Община Свищов с молба за 
предоставяне за безвъзмездно ползване на едно помещение с площ около 25,00 кв. м., 
което да ползват като седалище и административен офис на мобилния общински център. 

Помещението не е необходимо за нуждите на органите на общината или на 
юридически лица и звена на общинска бюджетна издръжка. 

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 Иванов – Председател на ПК по “Земеделие, гори, околна среда и води” 

Уважаеми г-н Председател, уведомяваме Ви, че на 16.03.2021 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 7 съветници. 
Постоянната комисия по “Земеделие, гори, околна среда и води”, разгледа 

предложение с Вх. № 821/12.03.2021 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 “Земеделие, гори, околна среда и води” прие и предлага на 
Общински съвет – Свищов следния 

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ 

взет на заседание на комисията, 
проведено на 16.03.2021 г. 

ОТНОСНО: Отчет за 2020 г. на Програмата за опазване на околната среда на 
територията на община Свищов за периода 2015-2020 г. (Приета с 
Решение № 315/01.09.2016 г. на Общински съвет – Свищов), Отчет за 
2020 г. на Програма за намаляване на нивата на замърсяване и 
достигане на установените норми за вредни вещества в атмосферния 
въздух на гр. Свищов и Допълнение към Програма за намаляване на 
нивата на замърсяване и достигане на установените норми за вредни 
вещества в атмосферния въздух на гр. Свищов за показателите 
Сероводород (H2S) и Серовъглерод (CS2). Период на действие – 2019 
г. – 2023 г. (Решение № 96/27.02.2020 г. на Общински съвет – Свищов) 
и Отчет за 2020 г. на Програмата за управление на отпадъците за 
периода 2014-2020 г. на община Свищов (Приета с Решение № 
276/30.06.2016 г. на Общински съвет – Свищов) 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 24 и ал. 2  от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация (ЗМСМА), чл. 79, ал. 5 от Закона за опазване на околната среда 



(ЗООС), чл. 27, ал. 2 от Закона за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧА),  чл. 52, ал. 9 от 
Закона за управление на отпадъците (ЗУО) и във връзка с предложение с Вх. № 
821/12.03.2021 г. от д-р Генчо Генчев – Кмет на община Свищов, Общински съвет – 
Свищов, 

РЕШИ: 

Одобрява: 
1. ОТЧЕТ за 2020 г. на Програма за опазване на околната среда на територията на

община Свищов за периода 2015-2020 г.; 
2. ОТЧЕТ за 2020 г. на Програма за намаляване на нивата на замърсяване и достигане

на установените норми за вредни вещества в атмосферния въздух на гр. Свищов и 
Допълнение към Програма за намаляване на нивата на замърсяване и достигане на 
установените норми за вредни вещества в атмосферния въздух на гр. Свищов за 
показателите Сероводород (H2S) и Серовъглерод (CS2). Период на действие – 2019 г. – 
2023 г.; 

3. ОТЧЕТ за 2020 г. на Програмата за управление на отпадъците за периода 2014-
2020 г. на община Свищов. 

МОТИВИ: Съгласно чл. 79, ал. 5 от Закона за опазване на околната среда, чл. 27, ал. 
2 от Закона за чистотата на атмосферния въздух и чл. 52, ал. 9 от Закона за управление на 
отпадъците Кметът на Общината ежегодно внася в общинския съвет Отчет за 
изпълнението на Програмата за околна среда, Отчет за изпълнението на Програмата за 
намаляване нивата на замърсяване и достигане на установените норми за вредни вещества 
в атмосферния въздух на гр. Свищов и Отчет за изпълнението на Програмата за 
управление на отпадъците. 

Отчетите се представят за информация в РИОСВ Велико Търново. 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПК ПО „ЗГОСВ“: ………………… 
       /Милен Иванов/ 
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ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ, ГОРИ, ОКОЛНА СРЕДА 

И ВОДИ 
 
ДО  
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СВИЩОВ 
 

Доклад 
 

от  
 

Милен Иванов – Председател на ПК по “Земеделие, гори, околна среда и води” 
 

Уважаеми г-н Председател, уведомяваме Ви, че на 16.03.2021 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 7 съветници. 
Постоянната комисия по “Земеделие, гори, околна среда и води”, разгледа 

предложение с Вх. № 812/05.03.2021 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 “Земеделие, гори, околна среда и води” прие и предлага 
на Общински съвет – Свищов следния 

 
 

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ 
 

взет на заседание на комисията, 
проведено на 16.03.2021 г. 

 
ОТНОСНО: Учредяване право на ползване за разполагане на постоянен пчелин 
 
 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация (ЗМСМА), чл. 39, ал. 3 от Закона за общинската собственост (ЗОС), в 
съответствие с чл. 11, ал. 1 и ал. 2 от Закона за пчеларството (ЗПч), чл. 37, ал. 2 от 
Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане със собствеността на 
община Свищов (НРПУРСОС), във връзка с докладна записка (№ 08-00-423/04.03.2021 г.) 
от дирекция „Управление на собствеността и стопански дейности“ и предложение с Вх. № 
812/05.03.2021 г. от д-р Генчо Генчев – Кмет на община Свищов, Общински съвет – 
Свищов, 
 

РЕШИ: 
 

1. Учредява възмездно право на ползване за разполагане на постоянен пчелин с 
регистрационен номер 5290-0143, без търг или конкурс, на А. Н. К., ЕГН *********, с 



адрес с. Козловец, върху 1 000 кв. м (хиляда квадратни метра) от поземлен имот, частна 
общинска собственост с идентификатор 37784.16.6 (три седем седем осем четири точка 
едно шест точка шест) в землището на с. Козловец, целият с площ 7 562 кв. м. (седем 
хиляди петстотин шестдесет и два квадратни метра), с трайно предназначение на 
територията: земеделска, начин на трайно ползване: Гори и храсти в земеделска земя, 
номер по предходен план: 000004, по кадастралната карта и кадастралните регистри, 
одобрени със Заповед № РД-18-514/21.02.2018 г. на Изпълнителен директор на АГКК, при 
граници и съседи: имоти с идентификатори 37784.12.137, 37784.16.5, 37784.20.105 и 
37784.15.105. 

За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 7004/21.02.2019 г. 
2. Определя петгодишен срок за право на ползването на имота по т. 1, при стойност за 

една година в размер на 86.00 лв. (осемдесет и шест лева), без включен ДДС, определена 
от лицензиран оценител. 

3. Упълномощава Кмета на община Свищов да сключи договор за право на ползване 
за имота по т. 1 с А. Н. К. 

Сделката е необлагаема по ЗДДС. 
МОТИВИ: С докладна записка до Кмета на община Свищов (№ 08-00-423/04.03.2021 

г.) от дирекция „Управление на собствеността и стопански дейности“ е сведена 
информация относно постъпило заявление (рег. индекс 94-З-363/15.02.2021 г.) от А. Н. К. 
от с. Козловец, с което желае да ѝ бъде учредено право на ползване върху 1,000 дка от 
поземлен имот с идентификатор 37784.16.6, находящ се в землището на с. Козловец, за 
разполагане на постоянен пчелин. 

А. К. е собственик на 15 броя пчелни семейства в пчелин с регистрационен № 5290-
0143. Регистрирана е като земеделски производител и притежава над 10 пчелни семейства. 
Приложен е протокол за извършен профилактичен преглед, от който е видно, че не е 
констатирано заболяване по пчелите. С горното са изпълнени изискванията на чл. 11 и чл. 
13 от Закона за пчеларството. 

От Кметство Козловец е получено съгласие, относно заявеното право на ползване. 
Съгласно оценка на независим лицензиран оценител, пазарната стойност за право на 
ползване върху имота е общо 430.00 лв. (четиристотин и тридесет лева), за срок на 
ползване на имота 5 г. 

 
                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПК ПО „ЗГОСВ“: ………………… 
                                                                                                                /Милен Иванов/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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, уведомяваме Ви, че на 17.03.2021 г. от 13:30 часа,   

Постоянната комисия по “Здравеопазване, социална политика, младежта, спорт и 
туризъм”, 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. 
ПК по “Здравеопазване, социална политика, младежта, спорт и туризъм”, разгледа 

заявление-декларация с Вх. № 808/23.02.2021 г. от Р. И. П.  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  17.03.2021 г. 
 

ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Р. И. П. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
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.  № 
808/23.02.2021 г. от Р. И. П., Общински съвет – Свищов, 

 
Р Е Ш И: 

 
Одобрява отпускането на еднократна парична помощ в размер на 300 (триста) лева 

от Общинска дейност 122 “Общинска администрация”, § 4214 “Обезщетения и помощи 
по решение на Общински съвет” на Р. И. П., необходими за поддържащо лечение и 
рехабилитация по повод възстановяване от тежко заболяване. 

МОТИВИ: Сумата се отпуска за поддържащо лечение и рехабилитация по повод 
възстановяване от тежко заболяване. 

 
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, уведомяваме Ви, че на 17.03.2021 г. от 13:30 часа,   

Постоянната комисия по “Здравеопазване, социална политика, младежта, спорт и 
туризъм”, 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. 
ПК по “Здравеопазване, социална политика, младежта, спорт и туризъм”, разгледа 

заявление-декларация с Вх. № 820/11.03.2021 г. от М. Б. И.  ПК по “Здравеопазване, 
социална политика, младежта, спорт и туризъм” предлага на Общински съвет – Свищов 
следния 

 
ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 
взет на заседание на комисията, 

 проведено на  17.03.2021 г. 
 

ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на М. Б. И.                              
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
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. № 
820/11.03.2021 г. от М. Б. И., Общински съвет – Свищов, 

 
Р Е Ш И: 

 
Одобрява отпускането на еднократна парична помощ в размер на 1500 (хиляда и 

петстотин) лева от Общинска дейност 122 “Общинска администрация”, § 4214 
“Обезщетения и помощи по решение на Общински съвет” на М. Б. И., необходими за 
поддържащо лечение на тежко инвалидизиращо заболяване. 

МОТИВИ: Сумата се отпуска за поддържащо лечение на тежко инвалидизиращо 
заболяване. 

 
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, уведомяваме Ви, че на 17.03.2021 г. от 13:30 часа,   

Постоянната комисия по “Здравеопазване, социална политика, младежта, спорт и 
туризъм”, 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. 
ПК по “Здравеопазване, социална политика, младежта, спорт и туризъм”, разгледа 

заявление-декларация с Вх. № 822/12.03.2021 г. от М. М. К.  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  17.03.2021 г. 
 

ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на М. М. К. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
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. № 
822/12.03.2021 г. от М. М. К., 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. М. К., необходими за поддържащо 
лечение на тежко инвалидизиращо заболяване на майка му П. Х. 

МОТИВИ: Сумата се отпуска за поддържащо лечение на тежко инвалидизиращо 
заболяване на майка му П. Х. 

 
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, уведомяваме Ви, че на 17.03.2021 г. от 13:30 часа,   

Постоянната комисия по “Здравеопазване, социална политика, младежта, спорт и 
туризъм”, 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. 
ПК по “Здравеопазване, социална политика, младежта, спорт и туризъм”, разгледа 

заявление-декларация с Вх. № 832/16.03.2021 г. от С. 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  17.03.2021 г. 
 

ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на С. 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. № 
832/16.03.2021 г. от С. М. М., Общински съвет – Свищов, 

  
Р Е Ш И: 

 
Одобрява отпускането на еднократна парична помощ в размер на 300 (триста) лева 

от Общинска дейност 122 “Общинска администрация”, § 4214 “Обезщетения и помощи 
по решение на Общински съвет” на С. М. М., необходими за консумативи и поддържащо 
лечение на тежко инвалидизиращо заболяване на брат ѝ С. М. 

МОТИВИ: Сумата се отпуска за консумативи и поддържащо лечение на тежко 
инвалидизиращо заболяване на брат ѝ С. М. 

 
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, уведомяваме Ви, че на 17.03.2021 г. от 13:30 часа,   

Постоянната комисия по “Здравеопазване, социална политика, младежта, спорт и 
туризъм”, 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. 
ПК по “Здравеопазване, социална политика, младежта, спорт и туризъм”, разгледа 

заявление-декларация с Вх. № 839/17.03.2021 г. от П. И. В.  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  17.03.2021 г. 
 

ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на П. И. В. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
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. № 
839/17.03.2021 г. от П. И. В., Общински съвет – Свищов, 

  
Р Е Ш И: 

 
Одобрява отпускането на еднократна парична помощ в размер на 300 (триста) лева 

от Общинска дейност 122 “Общинска администрация”, § 4214 “Обезщетения и помощи 
по решение на Общински съвет” на П. И. В., необходими за възстановяване и 
следоперативно лечение. 

МОТИВИ: Сумата се отпуска за възстановяване и следоперативно лечение. 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПК ПО „ЗСПМСТ“:……………................................ 

                                                   /д-р Татяна Ганчева-Георгиева/ 
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