
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 17.12.2020 г. /Четвъртък/ от 14.00 часа, чрез платформата ZOOM, 

при следния: 
 

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. Определяне на Такса за битови отпадъци за 2021 година. 

2. Определяне размера на основни месечни заплати на кметовете в община Свищов. 

3. Прилагане на § 58 от Закона за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния 

процесуален кодекс. 

4. Кандидатстване на Община Свищов с проект по Оперативна програма за храни 

и/или основно материално подпомагане, съфинансирана от Фонда за европейско 

подпомагане на най-нуждаещите се лица, процедура за директно предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001- 5.001  „3.1 Топъл обяд в условия на 

пандемията от COVID -19”. 

5. Даване на съгласие за одобряване на изменение на Подробен устройствен план 

(ПУП) - План за регулация (ПР) на урегулиран поземлен имот (УПИ) XС – 1385, кв. 76 по 

плана на гр. Свищов. 

6. Разрешаване изработването на Специализирана план – схема за газоснабдяване на    

гр. Свищов, в границите на урбанизираната територия на гр. Свищов. 

7. Приемане на „Програма за енергийна ефективност на община Свищов 2020-2030 г.“. 

8. Учредяване право на ползване за разполагане на постоянен пчелин. 

9. Утвърждаване на Календар с културните събития на Община Свищов за 2021 

година. 

10. Приемане на Програма за развитие на читалищната дейност в Община – Свищов за 

2021 година. 

11. Определяне на допълнителен брой кандидати, които се предлагат за избиране за 

съдебни заседатели в Районен съд – Свищов. 

12. Приемане на график за провеждане на редовните и тържествени заседания на 

Общински съвет – Свищов през 2021 година. 

13. Отпускане на еднократни парични помощи. 

14. Представяне на Отчет за дейността на Общинския съвет и на неговите комисии за 

периода 01.07.2020 - 30.11.2020 г. 

15. Въпроси към Кмета на Общината и отговори.  

С уважение: 

Д-Р КРИСТИЯН КИРИЛОВ  

Председател на Общински съвет – Свищов 

 

 

mailto:obsavet@svishtov.bg


ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ, 

ФИНАНСИ И БЮДЖЕТ 

 

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ТСУ И ОБЩИНСКИ АКТИВИ 

 

ДО  

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СВИЩОВ 
 

Доклад 

 

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

финанси и бюджет” и 

от Валери Николов – Председател на ПК по “ТСУ и общински активи” 

 

Уважаеми г-н Председател, уведомяваме Ви, че на 08.12.2020 г. от 14:00 часа,   

ПК по “Икономическо развитие, финанси и бюджет” и ПК по “ТСУ и общински 

активи”, в присъствието на Генчо Генчев – кмет на община Свищов, д-р Кристиян 

Кирилов – Председател на Общински съвет – Свищов, Стефан Кирчев – Директор 

дирекция “Финансови дейности” и гл. ас. Юрий Кузнецов проведоха съвместно 

заседание чрез приложение за видеоконферентни разговори, което предлага 

разширени възможности за чат, гласова и видео комуникация - Zoom. 

На заседанието от общо 7 члена на ПК по “Икономическо развитие, финанси и 

бюджет” присъстваха 7 съветници, и от общо 7 члена на ПК по „ТСУ и общински 

активи” присъстваха 7 съветници. 

ПК по “Икономическо развитие, финанси и бюджет” и ПК по “ТСУ и общински 

активи” разгледаха предложение с Вх. № 668/02.12.2020 г. от Генчо Генчев – кмет на 

община Свищов. Д-р Кристиян Кирилов – Председател на Общински съвет – Свищов 

запозна участниците с предложение с Вх. № 681/08.12.2020 г. от Илиян Пламенов. 

Предложението е получено на имейла на Общински съвет – Свищов и е изпратено на 

всички общински съветници. В дебатите участваха д-р Кристиян Кирилов, Стефан 

Кирчев – Директор дирекция “Финансови дейности”, София Вергилова  - Георгиева и 

Ивелин Петров. 

При кворум от 7 общински съветници, предложението на Генчо Генчев – кмет на 

община Свищов се прие от ПК по „ТСУ и общински активи” със 7 гласа „За”, 

„Против” – няма и  „Въздържали се” – няма и от ПК по “Икономическо развитие, 

финанси и бюджет” с 6 гласа „За”, „Против” – няма и  „Въздържал се” – 1.  

ПК по “Икономическо развитие, финанси и бюджет” и ПК по „ТСУ и общински 

активи” предлагат на Общински съвет – Свищов следния 

 

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ 

 

взет на заседание на комисията, 

проведено на 08.12.2020 г. 

 

 

ОТНОСНО: Определяне на Такса за битови отпадъци за 2021 година 

 

 



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

администрация (ЗМСМА), чл. 62, чл. 63, чл. 64, ал. 1, чл.  66, ал. 1, чл. 67, ал. 1-4,     

чл. 71 и чл. 71а от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ),  чл. 14, 15, 16, 17, 18, 

19, 20  и 21 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и 

цени на услуги на територията на Община Свищов и във връзка с предложение с Вх. 

№ 668/02.12.2020 г. от Генчо Генчев – кмет на община Свищов, Общински съвет – 

Свищов,  

 

Р Е Ш И: 
 

І. Одобрява  предвидените за 2021 година разходи от 3 313 487 лева, за 

осъществяване на дейностите по поддържането на чистотата, покривани от 

постъпления за такса за битови отпадъци в община Свищов, разпределението им 

съгласно приложените в Доклада за определяне на такса за битови отпадъци за 2021 

година в община Свищов план – сметки и размера на таксите по населени места и 

дейности, съгласно ползваната методика.  

ІІ. Определя размера на такса битови отпадъци в левове, според количеството на 

битовите отпадъци за куб. метър, при посочената честота на сметоизвозване, както 

следва:  

1. Размер на таксата в лв., за количество от 1 куб. м. по населени места: 

Населени места 
Цена на 1 куб. м. 

Общо Сметосъбиране 
Третиране на 

БО 

Свищов 26,66 19,93 6,73 

Българско Сливово 59,53 52,80 6,73 

Вардим 43,45 36,72 6,73 

Драгомирово 80,45 73,72 6,73 

Морава 82,53 75,80 6,73 

Овча могила 85,20 78,47 6,73 

Хаджидимитрово 74,79 68,06 6,73 

Совата 42,59 35,86 6,73 

Царевец 62,22 55,49 6,73 

Козловец 67,57 60,84 6,73 

Алеково 58,44 51,71 6,73 

Александрово 52,77 46,04 6,73 

Горна Студена 66,93 60,20 6,73 

Ореш 60,58 53,85 6,73 

Деляновци 86,49 79,76 6,73 

Червена 73,94 67,21 6,73 
 

2. Честотата на сметоизвозване, съгласно заповед на  кмета на община Свищов 

№ 1313-РД-01-03/03.09.20 г. се определя, както следва: 

-  за контейнери тип “Бобър” 1.1 куб. м. – на 3 дни за град Свищов, а за 

останалите населени места в община Свищов – на 14 дни; 

-  за контейнери 4.0 куб. м. – на 6 дни. 



ІІI. При невъзможност да се установи количеството на битовите отпадъци, 

размерът на Таксата се определя пропорционално върху данъчната основа по смисъла 

на чл. чл. 19, 20 и 21 от ЗМДТ на недвижимите имоти, за всяка от предоставяните 

услуги. Размерът на таксата е както следва по населени места: 

1. За нежилищни имоти, собственост на ЕТ, юридически и физически лица, в 

регулационните граници на населеното място и районите извън него, в които 

услугите се предоставят от общината: 

 

Населени места 

Събиране и 

транспортиране на 

битови отпадъци 

Третиране на битовите 

отпадъци в 

съоръжения и 

инсталации 

Поддържане 

на чистотата 

на 

териториите 

за 

обществено 

ползване 

Общо 

1. Свищов 4,97 4,05 4,24 13,26 

2. Алеково 4,97 4,05 9,68 18,70 

3. Александрово 4,97 4,05 8,17 17,19 

4. Българско Сливово 4,97 4,05 1,41 10,43 

5. Вардим 4,97 4,05 4,17 13,19 

6. Горна Студена 4,97 4,05 4,93 13,95 

7. Драгомирово 4,97 4,05 10,01 19,03 

8. Деляновци 4,97 4,05 2,34 11,36 

9. Козловец 4,97 4,05 4,62 13,64 

10. Морава 4,97 4,05 1,78 10,80 

11. Овча могила 4,97 4,05 3,37 12,39 

12. Ореш 4,97 4,05 4,72 13,74 

13. Хаджидимитрово 4,97 4,05 3,77 12,79 

14. Совата 4,97 4,05 2,79 11,81 

15. Царевец 4,97 4,05 3,98 13,00 

16. Червена 4,97 4,05 4,90 13,92 

 

2. За нежилищни имоти, намиращи се извън районите, в които Общината е 

организирала събиране и извозване на битови отпадъци, определени със Заповед         

№ 1313-РД-01-03/08.09.20 г. на кмета на община Свищов,  се заплаща Такса за битови 

отпадъци, пропорционално върху данъчната им оценка според член III.1 без 

компонента „Сметосъбиране  и сметоизвозване“. 

3. За жилищни имоти  в община Свищов на ЕТ, физически и юридически лица в 

районите, в които услугите се предоставят от Общината: 

Населени места 

Събиране и 

транспортиране на 

битови отпадъци 

Третиране на битовите 

отпадъци в съоръжения 

и инсталации 

Поддържане 

на чистотата 

на 

териториите 

за 

обществено 

ползване 

Общо 

1. Свищов 2,09 2,13 2,90 7,12 

2. Алеково 2,09 2,13 4,77 8,99 

3. Александрово 2,09 2,13 1,31 5,53 

4. Българско Сливово 2,09 2,13 1,70 5,92 

5. Вардим 2,09 2,13 1,85 6,07 

6. Горна Студена 2,09 2,13 3,35 7,57 

7. Драгомирово 2,09 2,13 4,71 8,93 



8. Деляновци 2,09 2,13 0,78 5,00 

9. Козловец 2,09 2,13 1,70 5,92 

10. Морава 2,09 2,13 2,91 7,13 

11. Овча могила 2,09 2,13 1,71 5,93 

12. Ореш 2,09 2,13 6,20 10,42 

13. Хаджидимитрово 2,09 2,13 3,23 7,45 

14. Совата 2,09 2,13 7,51 11,73 

15. Царевец 2,09 2,13 3,80 8,02 

16. Червена 2,09 2,13 1,73 5,95 

 

4. За жилищни имоти, намиращи се извън районите, в които Общината е 

организирала събиране и извозване на битови отпадъци, определени със Заповед № 

1313-РД-01-03/05.09.20 г. на Кмета на Община Свищов, се заплаща Такса за битови 

отпадъци, пропорционално върху  данъчната им оценка според член III.3 без 

компонента „Сметосъбиране и сметоизвозване“. 

5. За общински нежилищни имоти, ползвани или наети от ЕТ, юридически и 

физически лица, използвани за стопанска дейност, в регулационните граници на 

населеното място и районите извън него, в които услугите се предоставят от 

Общината, Таксата се заплаща от Общината за сметка на наемателя, съответно на 

ползвателя в размер, посочен в член I.1.  

6. За общински нежилищни имоти, ползвани или наети от ЕТ, юридически и 

физически  лица, използвани за стопанска дейност, намиращи се извън районите,  в 

които Общината е организирала събиране и извозване на битови отпадъци, 

определени със Заповед № 1313-РД-01-03/05.09.20 г. на кмета на община Свищов, 

Таксата се заплаща от Общината за сметка на наемателя, съответно на ползвателя в 

размер, посочен в член III.2. 

7. За общински жилищни имоти, ползвани или наети от ЕТ, юридически и 

физически лица, Таксата се заплаща от Общината за сметка на наемателя, съответно 

на ползвателя в размер, посочен в член III.3. 

8. За всички останали общински имоти – 0,99 промила, за всяка услуга 

поотделно:  

8.1. Сметосъбиране и сметоизвозване – 0,33 промила; 

8.2. Обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения – 0,33 

промила; 

8.3. Чистота на териториите за обществено ползване – 0,33 промила. 

9. Определя ставка на Такса за битови отпадъци за МБАЛ „Д-р Димитър 

Павлович” ЕООД, град Свищов в размер на 0,99 промила, а за всяка услуга 

поотделно:  

9.1. Сметосъбиране и сметоизвозване – 0,33 промила; 

9.2. Обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения – 0,33 

промила; 

9.3. Чистота на териториите за обществено ползване – 0,33 промила. 

10. За недвижими имоти на МБАЛ „Д-р Димитър Павлович” ЕООД, град 

Свищов, ползвани или наети от ЕТ, физически и юридически лица, определя ставка 

на Такса за битови отпадъци в размер, посочен в член III.1. 

11. Определя ставка на Такса за битови отпадъци за „Дунавски индустриален 

технологичен парк“ ЕАД, град Свищов в размер на 0,99 промила, а за всяка услуга 

поотделно:  

11.1. Сметосъбиране и сметоизвозване – 0,33 промила; 



11.2. Обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения – 0,33 

промила; 

11.3. Чистота на териториите за обществено ползване – 0,33 промила. 

12. За недвижими имоти на „Дунавски индустриален технологичен парк“ ЕАД 

град Свищов, ползвани или наети от ЕТ, физически и юридически лица, определя 

ставка на Такса за битови отпадъци в размер, посочен в член III.1. 

13. Определя ставка на Такса за битови отпадъци на СА “Д. А. Ценов”,              

гр. Свищов, за сградния фонд, използван за учебни и научно-изследователски цели в 

размер на 0,99 промила, а за всяка услуга поотделно:  

13.1. Сметосъбиране  и сметоизвозване – 0,33 промила; 

13.2. Обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения – 0,33 

промила; 

13.3. Чистота на териториите за обществено ползване – 0,33 промила.  

14. За недвижими имоти на СА “Д. А. Ценов”, гр. Свищов, използвани  за  

студентски общежития, определя промил на Такса за битови отпадъци  в размер, 

определен за жилищните имоти на ЕТ, юридически и физически лица.  

15. За сградния фонд, използван за стопански цели от СА “Д. А. Ценов”, 

гр. Свищов, определя промил на Такса за битови отпадъци в размер, определен за 

нежилищните имоти на ЕТ, юридически и физически лица.  

16. Определя ставка на Такса за битови отпадъци за ПДТГ „Д. Хадживасилев”, 

град Свищов, Свищовска професионална гимназия „Алеко Константинов”, град 

Свищов в размер на 0,99 промила,  за всяка услуга поотделно:  

16.1. Сметосъбиране  и сметоизвозване – 0,33 промила; 

16.2. Обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения – 0,33 

промила; 

16.3. Чистота на териториите за обществено ползване – 0,33 промила. 

17. За недвижими имоти на ПДТГ „Д. Хадживасилев”, град Свищов, Свищовска 

професионална гимназия „Алеко Константинов”, град Свищов, ползвани или наети от 

ЕТ, физически и юридически лица, определя ставка на Такса за битови отпадъци в 

размер, посочен в член III.1. 

18. Задължава кмета на Общината по време на изпълнение на бюджета на 

Общината за 2021 година, служебно компенсационно в рамките на утвърдената план-

сметка да отразява постъпленията по приходната и разходната част. 

 

                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПК ПО “ИРФБ”: …………….……………......... 

                                       /София Вергилова - Георгиева/ 

 

                         ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПК ПО ТСУОА: ……………………….........         

                                                                                         /Валери Николов/ 
 

 

 

 

 



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 10.12.2020 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 

и Стефан Кирчев – директор дирекция „Финансови дейности“, 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. № 671/03.12.2020 г. от Генчо Генчев – кмет на община Свищов. В дебатите 

участваха Ивелин Петров, Цветанка Кирова, София Вергилова-Георгиева и Стефан 

Кирчев – директор дирекция „Финансови дейности“. 

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 10.12.2020 г. 

 

ОТНОСНО: Определяне размера на основни месечни заплати на кметовете в 

община Свищов 

 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 5 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация (ЗМСМА), в съответствие с чл. 5, ал. 16 от Постановление на 

Министерски съвет № 67/14.04.2010 г. за заплатите в бюджетните организации и 

дейности и във връзка с предложение с Вх. № 671/03.12.2020 г. от Генчо Генчев – 

кмет на община Свищов, Общински съвет – Свищов,  

 

Р Е Ш И: 

 

1. Считано от 01.01.2021 година определя основни месечни заплати на кметовете 

в община Свищов както следва: 

1.1. Кмет на Община Свищов – 3300 лв. 

1.2. Кмет на кметство с. Алеково – 1096 лв. 

1.3. Кмет на кметство с. Б. Сливово – 1166 лв. 



1.4. Кмет  на кметство с. Вардим – 1166 лв. 

1.5. Кмет на кметство с. Г. Студена – 1023 лв. 

1.6. Кмет на кметство с. Драгомирово – 1096 лв. 

1.7. Кмет на кметство с. Козловец – 1166 лв. 

1.8. Кмет на кметство с. Морава – 1166 лв.  

1.9. Кмет на кметство с. Овча могила – 1224 лв. 

1.10. Кмет  на кметство с. Ореш – 1224 лв. 

1.11. Кмет на кметство с. Хаджидимитрово – 1096 лв. 

1.12. Кмет на кметство с. Царевец – 1166 лв. 

МОТИВИ: Основните месечни заплати на кметовете на общината към датата на 

на настоящото решение са определени съгласно Решение № 34/19.12.2019 г., Прот.   

№ 4 на Общински съвет – Свищов. Основните месечни заплати са в съответствие  с 

нормативните изисквания, предвидени в ПМС № 67/2010 г. за заплатите в 

бюджетните организации и дейности. Решението е съобразено със Закона за 

държавния бюджет на Република България за 2021 година.     

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПК ПО “ИРФБ”: …………….……………......... 

                                            /София Вергилова - Георгиева/ 

 
 

 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 10.12.2020 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. № 678/07.12.2020 г. от 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 10.12.2020 г. 



 

ОТНОСНО: Прилагане на § 58 от Закона за изменение и допълнение на 

Данъчно-осигурителния процесуален кодекс   

 

 

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

местната администрация (ЗМСМА), § 58 от Закона за изменение и допълнение на 

Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, чл. 60, ал. 2, т. 1 и т. 2 и чл. 64, ал. 1 от 

Закона за управление на отпадъците, чл. 124, ал. 1 и ал. 2 и чл. 125, ал. 1, т. 2 от 

Закона за публичните финанси и във връзка с предложение с Вх. № 678/07.12.2020 г. 

от Генчо Генчев – кмет на община Свищов, Общински съвет – Свищов,  

 

Р Е Ш И: 

 

 Считано от датата на приемане на настоящото Решение: 

 

1. Дава съгласие Община Свищов, с възстановените средства до 31 януари 2021 

година от РИОСВ по сметката на Община Свищов, неусвоени от общината месечни 

обезщетения и отчисления за 2020 година по чл. 60, ал. 2, т. 1 и т. 2 и чл. 64, ал. 1 от 

Закона за управление на отпадъците за периода от 1 март 2020 година до 31 декември 

2020 година, служебно да извършва вътрешни компенсирани промени по приходната 

и разходната част по бюджета на Общината, в т. ч. и за капиталови разходи при 

спазване на приетия от Общински съвет – Свищов начин на определяне и размер на 

таксата за битови отпадъци. 

2. Дава съгласие на кмета на община Свищов да извършва промени по т. 1 по 

бюджета на Общината в съответствие с предназначението на разходите при спазване 

на начина на определяне и размер на таксата за битови отпадъци. 

МОТИВИ: С промените в § 58 от Закона за изменение и допълнение на 

Данъчно-осигурителния процесуален кодекс е предвидено месечните обезщетения и 

отчисления за 2020 година по чл. 60, ал. 2, т. 1 и т. 2 и чл. 64, ал. 1 от Закона за 

управление на отпадъците за периода от 1 март 2020 година до 31 декември 2020 

година да останат по сметка на Общината, която ги е събрала и да се разходват по 

решение на Общинския съвет чрез вътрешни компенсирани промени, без да се 

изменя приетия от Общинския съвет начин на определяне и размер на таксата за 

битови отпадъци. 

РИОСВ, на чиято територия се намира съответното депо, ще възстановят 

преведените и неусвоени от общините месечни обезщетения и отчисления за 2020 

година по чл.  60, ал. 2, т. 1 и т. 2 и чл. 64, ал. 1 от Закона за управление на 

отпадъците за периода от 1 март 2020 година до 31 декември 2020 година в срок до 

31 януари 2021 година. 

С настоящото решение се дава възможност за оперативно управление на 

паричните потоци с цел успешното приключване на 2020 година и създаване условия 

за своевременно изготвяне бюджета на Община  Свищов за 2021 година. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПК ПО “ИРФБ”: …………….……………......... 

                                            /София Вергилова - Георгиева/ 

 

 



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 10.12.2020 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. 

№ 676/07.12.2020 г. от 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 10.12.2020 г. 

 

ОТНОСНО: Кандидатстване на Община Свищов с проект по Оперативна 

програма за храни и/или основно материално подпомагане, 

съфинансирана от Фонда за европейско подпомагане на най-

нуждаещите се лица, процедура за директно предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001- 5.001  „3.1 Топъл 

обяд в условия на пандемията от COVID -19” 

 

 

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

местната администрация (ЗМСМА), Параграф 1, т. 20 от ДР на ЗПФ, във връзка с 

изискванията за кандидатстване по горецитираната процедура и предложение с Вх.  

№ 676/07.12.2020 г. от Генчо Генчев – кмет на община Свищов, Общински съвет – 

Свищов,  

 

Р Е Ш И: 

 

1. Дава съгласие Община Свищов да кандидатства с проект по Оперативна 

програма за храни и/или основно материално подпомагане, съфинансирана от Фонда 

за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица, процедура за директно 



предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001- 5.001 „3.1-Топъл 

обяд в условия на пандемията от COVID - 19”. 

2. Определя дейността по предоставяне на топъл обяд като местна дейност по 

смисъла на Закона за публичните финанси. 

МОТИВИ: Към настоящия момент Община Свищов изпълнява проект, 

финансиран от държавния бюджет,  „Целево подпомагане с топъл обяд в община 

Свищов” по Целева програма „Топъл обяд у дома в условията на извънредна 

ситуация – 2020 г.” с продължителност до 31.12.2020 г. и брой потребители – 100, от 

следните целеви групи: 

 Лица с ниски доходи, под линията на бедност, определена за страната, за 

времето, в което са поставени под задължителна карантина; 

 Уязвими лица, в това число и възрастни над 65 години, без доходи или с доход 

под линията на бедност, определена за страната, които живеят сами и нямат близки, 

които да се грижат за тях и в условията на извънредното положение, обявено за 

страната не са в състояние да си осигурят прехраната;  

 Лица, които поради възрастта си, поради трайно увреждане или в резултат от 

заболяване не могат да се самообслужват и не могат да осигурят сами или с помощта 

на близките си своите ежедневни потребности от храна. 

Новата процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

BG05FMOP001- 5.001  „3.1 - Топъл обяд в условия на пандемията от COVID - 19” ще 

позволи продължаване предоставянето на топъл обяд през работните дни, по 

домовете на потребителите от 01.01.2021 г. до 27.04.2021 г.  

Съгласно изискванията за кандидатстване конкретният бенефициент при 

подаване на  проектното предложение е необходимо да представи заверено копие/ 

препис от Решение на  Общински съвет.   

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПК ПО “ИРФБ”: …………….……………......... 

                                         /София Вергилова - Георгиева/ 

 

 

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ТСУ И ОБЩИНСКИ АКТИВИ 
 

ДО  

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СВИЩОВ 
 

Доклад 

 

от Валери Николов – Председател на ПК по “ТСУ и общински активи” 

 

Уважаеми г-н Председател, уведомяваме Ви, че на 09.12.2020 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. 

№ 673/07.12.2020 г. от 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 09.12.2020 г. 

 

ОТНОСНО: Даване на съгласие за одобряване на изменение на Подробен 

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

поземлен имот (УПИ) XС – 1385, кв. 76 по плана на гр. Свищов 

 

 

На основание чл. 21, ал. 1, 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), по 

Заявление с Вх. № 94-З-362/04.03.2020 г. за одобряване на подробен устройствен 

план от М. С. А., с адрес: гр. С., пълномощник, във връзка със Заповед № 2335-РД-01-

03/17.12.2019 г. на кмета на община Свищов с мотивирано предписание за изменение 

на ПУП – ПР, Решение № 1 от Протокол № 9/24.11.2020 г. на Общински експертен 

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

Вх. № 673/07.12.2020 г. от Генчо Генчев – кмет на община Свищов, Общински съвет 

– Свищов,  

 

Р Е Ш И: 

 

Дава съгласие: 

I. Да се одобри Проект за изменение на Подробен устройствен план (ПУП) - 

План за регулация (ПР) на урегулиран поземлен имот (УПИ) XС – 1385, кв. 76 по 

плана на гр. Свищов, представляващ ПИ 65766.702.1385 по КК и КР на землището на                

гр. Свищов (в съсобственост между наследници на И. А. Б., по силата на нот. акт № 

154, т. 1, д. 270/1965 г. и Община Свищов, по силата на АОС № 1156/10.01.2004 г.),  

за разделяне на УПИ XС – 1385, кв. 76 по плана на гр. Свищов на два нови УПИ 

ХСIХ и УПИ С, кв. 76 по плана на гр. Свищов, съобразно дяловете на собствеността 

и на база реалните граници на ползване на имота, при условията на чл. 15, ал. 3 и     

ал. 5 от ЗУТ за новия УПИ С, кв. 76 по плана на гр. Свищов. 

II. Община Свищов да сключи предварителен договор при условията на чл. 15,   

ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ със съсобствениците на УПИ ХС – 1385, кв. 76 по плана на           

гр. Свищов, съгласно ПУП – ПР.  

III. Упълномощава кмета на Общината да извърши всички действия съобразно с 

изискванията на Закона за устройство на територията (ЗУТ) и Закона за общинската 

собственост (ЗОС). 

МОТИВИ: 1. Със Заповед № 2335-РД-01-03/17.12.2019  г. на кмета на община 

Свищов е разрешено изменение на Подробен устройствен план (ПУП) - План за 

регулация (ПР) на урегулиран поземлен имот (УПИ) XС – 1385, кв. 76 по плана на    

гр. Свищов. 



2. Със Заявление за одобряване на подробен устройствен план с Вх. № 94-З-

362/04.03.2020 г. от М. С. А., с адрес: гр. С., пълномощник на наследници на И. А. Б. 

с пълномощно от С. Б. Й. и И. Б. А., гр. С., заверено с Изх. №  2155 и № 2156/09.07.19 

г. от Посолство на РБ в гр. Никозия, пълномощно от В. К. Л. и И. К. Т., с. Т., общ. Б. и 

Д. Р. Ц., гр. К., нот. заверено с Рег. № 2133/02.04.19 г. от Л. Аджарска, нотариус в 

район РС Свищов с рег. № 294 на Нотариалната камара, пълномощно от Б. Б. А.,      

гр. С., нот. заверено с Рег. № 2114/01.04.19 г. от Л. Аджарска, нотариус в район РС 

Свищов с рег. № 294 на Нотариалната камара, в Община Свищов е внесен Проект за 

изменение на Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР) на 

урегулиран поземлен имот (УПИ) XС – 1385, кв. 76 по плана на гр. Свищов.   

3. ПУП – ПР е приет с Решение № 1 от Протокол № 9/24.11.2020 г. на Общински 

експертен съвет по устройство на територията (ОЕСУТ) при Община Свищов. 

4. Проектът за изменение на ПУП - ПР е обявен на заинтересованите лица по       

чл. 128, ал. 5 от ЗУТ с Обявление № 94-З-362/11.03.2020 г. По направеното обявление 

не са постъпили възражения.  

5. За ПУП – ПР е издадено Удостоверение с Изх. № 25-61511-02.03.2020 г. за 

приемане на проект за изменение на  КК  и КР от Служба по ГКК – гр. 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 09.12.2020 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. 

№ 674/07.12.2020 г. от 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 09.12.2020 г. 

 

ОТНОСНО: Разрешаване изработването на Специализирана план – схема за 

газоснабдяване на гр. Свищов, в границите на урбанизираната 

територия на гр. Свищов 

 

 

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

местната администрация (ЗМСМА), чл. 5, ал. 1, чл. 124а, ал. 1, ал. 5 и ал. 7 и чл. 124б 

от Закона за устройство на територията (ЗУТ), Заявление с Вх. № 94-З-

3098/12.11.2020 г. за разрешение за изработване на Подробен устройствен план 

(ПУП) 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 и във връзка с 

предложение с Вх. № 674/07.12.2020 г. от Генчо Генчев – кмет на община Свищов, 

Общински съвет – Свищов,  

 

Р Е Ш И: 

 

1. Разрешава изработването на Специализирана план – схема за газоснабдяване 

на гр. Свищов, в границите на урбанизираната територия на гр. Свищов, на обект 

„Газоразпределителна мрежа на гр. Свищов“. 

2. Одобрява Техническо задание за Специализирана план – схема за 

газоснабдяване на гр. Свищов, в границите на урбанизираната територия на                      

гр. Свищов, на обект „Газоразпределителна мрежа на гр. Свищов“. 

Проектът да се изработи при спазване на противопожарните и санитарно-

хигиенни условия, както и изискванията на действащата нормативна уредба. 

Проектът за Специализираната план – схема да се процедира при условията и по 

реда на раздел ІІІ от Глава седма на ЗУТ. 

За Специализираната план – схема да се представи съгласуване по чл. 125, ал. 7 

от ЗУТ. 

Разрешението да се впише служебно в регистъра на общинската администрация 

по чл. 5, ал. 5 от ЗУТ. 

Настоящото решение да се разгласи с обявление по реда на чл. 124б, ал. 2 от 

ЗУТ. 

МОТИВИ: 1. Със Заявление с Вх. № 94-З-3098/12.11.2020 г. за разрешение за 

изработване на Подробен устройствен план (ПУП) 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, е поискано разрешение за изработването на Специализирана план – схема за 

газоснабдяване на гр. Свищов, в границите на урбанизираната територия на                 

гр. Свищов, на обект „Газоразпределителна мрежа на гр. Свищов“. 

2. Представено е Техническо задание по чл. 124а, ал. 7 от ЗУТ.  

3. Представена е Скица – предложение за Специализирана план – схема за 

газоснабдяване на гр. Свищов, в границите на урбанизираната територия на                 

гр. Свищов. 

4. Представени са съгласувателни становища по реда на  чл. 128а, ал. 1 от ЗУТ с 

Вх. № 26-00-1324/26.11.2020 г. на „Зоната – Инвест“ ЕООД, с Вх. № 94-З-

3098/26.11.2020 г. на „БТК“ ЕАД, с Вх. № 94-З-3098/27.11.2020 г. на 



„Електроразпределение Север“ АД и с Вх. № 94-З-3098/27.11.2020 г. на „ЕСО“ ЕАД, 

гр. Г. Оряховица. 

 

 

             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 09.12.2020 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. 

№ 679/07.12.2020 г. от 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 09.12.2020 г. 

 

ОТНОСНО: Приемане на „Програма за енергийна ефективност на община 

Свищов 2020-2030 г.“             

 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация (ЗМСМА), във връзка с чл. 12, ал.  2 от Закона за 

енергийната ефективност и предложение с Вх. № 679/07.12.2020 г. от Генчо Генчев – 

кмет на община Свищов, Общински съвет – Свищов,  

 

Р Е Ш И: 

 

Приема „Програма за енергийна ефективност на община Свищов 2020-2030 г.“ 

 



МОТИВИ: Съгласно разпоредбите на чл. 12 от Закона за енергийната 

ефективност (ЗЕЕ) държавната политика в областта на енергийната ефективност се 

изпълнява от всички държавни и местни органи чрез разработване и приемане на 

програми за енергийна ефективност, съответстващи на заложените национални цели.  

„Програма за енергийна ефективност на община Свищов 2020-2030 г.“ е 

разработена в съответствие с Националната стратегия за енергийна ефективност и с 

перспективите за устойчиво икономическо развитие, при отчитане специфичните 

особености на Областната стратегия за развитие на област Велико Търново и 

свързаните с нея Стратегия за устойчиво развитие на община Свищов  за периода 

2014-2020 г. и Стратегия за управление на общинската собственост в община Свищов 

за мандат 2019-2023 г. Съдържанието и целите на „Програма за енергийна 

ефективност на община Свищов 2020-2030 г.“ съответстват на Интегрирания план в 

областта на енергетиката и климата на Република България до 2030 г., Стратегия за 

устойчиво енергийно развитие на Република България до 2030 г. с хоризонт до 2050 

г., Националния план за действие за енергията от възобновяеми източници, както и на 

указанията на Агенцията за устойчиво енергийно развитие. 

Обхватът на Програмата се фокусира върху общинските сгради, системата за 

външно изкуствено улично осветление и проучването на поведенческите нагласи на 

населението на територията на община Свищов. В съдържателно отношение същата 

представя профил на община Свищов, състояние на енергийното потребление, 

политика по енергийна ефективност, SWOT-анализ, финансиране, дейности, 

очаквани резултати и мерки по енергийна ефективност, етапи на изпълнение, ефект 

върху околната среда, механизми за наблюдение и контрол. 

 

             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 08.12.2020 г. от 15:00 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. № 

680/07.12.2020 г. от 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 08.12.2020 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. 7, ал. 3 от Закона за общинската собственост (ЗОС), чл. 

37п от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), в 

съответствие с чл. 11, ал. 1 и ал. 2 от Закона за пчеларството (ЗПч), във връзка с 

докладна записка (№ 08-00-2973/07.12.2020 г.) от дирекция „Управление на 

собствеността и стопански дейности“ и предложение с Вх. № 680/07.12.2020 г. от 

Генчо Генчев – кмет на община Свищов, Общински съвет – Свищов, 

 

РЕШИ: 

 

1. Учредява възмездно право на ползване за разполагане на постоянен пчелин с 

регистрационен номер 5288-0073, без търг или конкурс, на Е. А. Х., с адрес с. К., върху      

2 000 кв. м (две хиляди квадратни метра) от поземлен имот, частна общинска 

собственост с идентификатор 00237.17.34 (нула нула две три седем точка едно седем 

точка три четири) в землището на с. Алеково, целият с площ 13 545 кв. м. (тринадесет 

хиляди петстотин четиридесет и пет квадратни метра), с трайно предназначение на 

територията: земеделска, начин на трайно ползване: Гори и храсти в земеделска земя, 

категория на земята при неполивни условия: 4, стар идентификатор: няма, номер по 

предходен план: 000009, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени 

със Заповед № РД-18-306/02.02.2018 г. на Изпълнителен директор на АГКК, при 

граници и съседи: имоти с идентификатори 00237.17.28, 00237.17.205, 00237.17.322 и 

00237.17.1. 

За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 5881/18.04.2018 г.  

2. Определя петгодишен срок за право на ползването на имота по т. 1, при 

стойност за една година в размер на 71.00 лв. (седемдесет и един 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 Еленка Ангелова Христова. 

Сделката е необлагаема по ЗДДС. 

МОТИВИ: С докладна записка до кмета на община Свищов (№ 08-00-

2973/07.12.2020 г.) от дирекция „Управление на собствеността и стопански дейности“ 

е сведена информация относно постъпило заявление (рег. индекс № 94-З-

3073/10.11.2020 г.) от Е. А. Х. от с. К., с което желае да ѝ бъде учредено право на 

ползване върху 2,000 дка от поземлен имот с идентификатор 00237.17.34, находящ се в 

землището на с. Алеково, за разполагане на постоянен пчелин. 



Е. Х. е собственик на 100 броя пчелни семейства в пчелин с регистрационен № 

5288-0073. 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 Алеково е получено съгласие, относно заявеното право на ползване. 

Съгласно оценка на независим лицензиран оценител, пазарната стойност за право на 

ползване върху имота е общо 355.00 лв. (триста петдесет и пет лева), за срок на 

ползване на имота 5 г. 

 

                                            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 07.12.2020 г. от 15:30 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 7 съветници. 

ПК по “Образование, култура и вероизповедания”, разгледа предложение с Вх. 

№ 665/01.12.2020 г. от Генчо Генчев – кмет на община Свищов. 

При кворум от 7 общински съветници, със 7 гласа „За”, „Против” – няма и  

„Въздържали се” – няма,  ПК по “Образование, култура и вероизповедания” прие и 

предлага на Общински съвет – Свищов следния 

  

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ 

 

взет на заседание на комисията, 

проведено на 07.12.2020 г. 

 

ОТНОСНО:  Утвърждаване на Календар с културните събития на Община 

Свищов за 2021 година 

 

 

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

местната администрация (ЗМСМА) и във връзка с предложение с Вх. № 



665/01.12.2020 г. от Генчо Генчев – кмет на община Свищов, Общински съвет – 

Свищов, 
 

РЕШИ: 
 

Утвърждава Календар с културните събития на Община Свищов за 2021 година. 

МОТИВИ: Календарът с културните събития включва значими културни 

прояви (фестивали, конкурси, чествания, годишнини, празници и други), които имат 

утвърждаваща роля за опазването на традициите и за развитието на културата, 

изкуството и събитийния туризъм в община Свищов. 

 

              ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПК ПО “ОКВ”: …………….………… 

                                                 /Цветанка Кирова/ 

 

 
 

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 07.12.2020 г. от 15:30 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 7 съветници. 

ПК по “Образование, култура и вероизповедания”, разгледа предложение с Вх. 

№ 666/01.12.2020 г. от Генчо Генчев – кмет на община Свищов. 

При кворум от 7 общински съветници, със 7 гласа „За”, „Против” – няма и  

„Въздържали се” – няма,  ПК по “Образование, култура и вероизповедания” прие и 

предлага на Общински съвет – Свищов следния 

  

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ 

 

взет на заседание на комисията, 

проведено на 07.12.2020 г. 

 

ОТНОСНО: Приемане на Програма за развитие на читалищната дейност в 

община Свищов за 2021 година 

 

 



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

местната администрация (ЗМСМА), чл. 26 „а” от Закона за народните читалища 

(ЗНЧ) и във връзка с предложение с Вх. № 666/01.12.2020 г. от Генчо Генчев – кмет 

на община Свищов, Общински съвет – Свищов, 
 

РЕШИ: 
 

1. Приема Програма за развитие на читалищната дейност в община Свищов за 

2021 година. 

2. Упълномощава кмета на община Свищов да сключи договори по чл. 26 „а”,   

ал. 3 от ЗНЧ. 

МОТИВИ: Привеждане читалищната дейност в съответствие с изискванията на 

Закона за народните читалища. 

 

                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПК ПО “ОКВ”: …………….………… 

                                                                        /Цветанка Кирова/ 
 

 

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 07.12.2020 г. от 14:00 часа,   

при спазване на законовите срокове и изискванията на чл. 68а от Закона за съдебната 

власт (ЗСВ), се проведе неприсъствено заседание на Постоянната комисия по 

“Нормативна уредба, граждански права, обществен ред и сигурност”. В заседанието 

от общо 7 члена на комисията, участие взеха 6 съветници. Йорданка Гъмзова не 

участва, поради издаден болничен лист.   

На заседанието бяха изслушани неприсъствено кандидатите, които се предлагат 

за избиране за съдебни заседатели в Районен съд – Свищов, чрез изпращане на 

въпроси към тях по имейл и връщане от тяхна страна на отговори.  

При кворум от 6 общински съветници, комисията  с 6 гласа „За”, „Против” – 

няма и „Въздържали се” – няма, определи и реши да предложи на Общински съвет – 

Свищов следните кандидати за съдебни заседатели за Районен съд – Свищов: 

1. Румяна Плетньова с Вх. № 588/02.11.2020 г.; 

2. Румен Великов с Вх. № 589/02.11.2020 г.; 

3. Емил Масларски с Вх. № 593/03.11.2020 г.; 

4. Карина Георгиева с Вх. № 599/06.11.2020 г.; 



5. Иванка Борисова с Вх. № 614/13.11.2020 г., 

6. Теменужка Георгиева с Вх. № 616/13.11.2020 г. 

 

ПК по “Нормативна уредба, граждански права, обществен ред и сигурност” прие 

и предлага на Общински съвет – Свищов следния  

 

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ 
 

ОТНОСНО: Определяне на допълнителен брой кандидати, които се предлагат за 

избиране за съдебни заседатели в Районен съд – Свищов 

 

 

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

местната администрация (ЗМСМА), чл. 68а, ал. 4  от Закона за съдебната власт (ЗСВ), 

чл. 8, ал. 1 от Наредба № 7/28.09.2017 г. за съдебните заседатели, във връзка с писмо от 

Окръжен съд – Велико Търново с Вх. № 553/14.10.2020 г., Решение № 310/29.10.2020 

г., Прот. № 17 на Общински съвет – Свищов  и подадени заявления от кандидати за 

съдебни заседатели за Районен съд – Свищов, Общински съвет – Свищов, 

 

Р Е Ш И: 
 

Определя допълнителен брой кандидати и предлага на Окръжен съд – Велико 

Търново да избере за съдебни заседатели за Районен съд – Свищов, следните лица: 

 

МОТИВИ: Спазване изискванията на Закона за съдебната власт.  
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПК ПО “НУГПОРС”: ……………………........   

                                                                                    /Елена Александрова/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ИМЕ, ПРЕЗИМЕ ФАМИЛИЯ ОБРАЗОВАНИЕ 

1.  Румяна Плетньова  Висше 

2.  Румен Великов Средно 

3.  Емил Масларски  Висше 

4.  Карина Георгиева  Висше 

5.  Иванка Борисова Висше 

6.  Теменужка Георгиева Висше 



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 10.12.2020 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. № № 684/09.12.2020 г. от д-р Кристиян Кирилов – общински съветник при 

Общински съвет – Свищов. Д-р Кристиян Кирилов – Председател на Общински съвет 

– Свищов предложи да се коригира датата на заседанието през месец Септември от  

23 на 30, поради допусната техническа грешка. 

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 10.12.2020 г. 

 

ОТНОСНО: Приемане на график за провеждане на редовните и тържествени 

заседания на Общински съвет – Свищов през 2021 година 

 

 

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

местната администрация (ЗМСМА) и във връзка с чл. 42, ал. 1 от Правилника за 

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

взаимодействието му с Общинската администрация и във връзка с предложение с Вх. 

№ 684/09.12.2020 г. от д-р Кристиян Кирилов – общински съветник при Общински 

съвет – Свищов, Общински съвет – Свищов,  

 

Р Е Ш И: 

 

Приема график за провеждане на редовните и тържествени заседания на 

Общински съвет – Свищов през 2021 година, както следва: 

 

 



  

28.01.2021 г. 24.06.2021 г. 25.11.2021 г. 

25.02.2021 г. 29.07.2021 г. 23.12.2021 г. 

25.03.2021 г. 26.08.2021 г.  

29.04.2021 г. 30.09.2021 г  

27.05.2021 г. 28.10.2021 г.  

 

МОТИВИ: Утвърждаване на редовните и тържествени заседания на Общински 

съвет – Свищов. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПК ПО “ИРФБ”: …………….……………......... 

                                            /София Вергилова - 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 09.12.2020 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 6 съветници. 

ПК по “Здравеопазване, социална политика, младежта, спорт и туризъм”, 

разгледа заявление-декларация с Вх. № 667/01.12.2020 г. от Т. С. К.  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  09.12.2020 г. 

 

ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Т. С. 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.        

№ № 667/01.12.2020 г. от Т. С. К., Общински съвет – Свищов, 

 



Р Е Ш И: 

 
Одобрява отпускането на еднократна парична помощ в размер на 250 (двеста и 

петдесет) лева от Общинска дейност 122 “Общинска администрация”, § 4214 

“Обезщетения и помощи по решение на Общински съвет” на Т. С. К., живуща в гр. 

С., необходими за лечение на тежко инвалидизиращо заболяване. 

МОТИВИ: Сумата се отпуска за 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 09.12.2020 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 6 съветници. 

ПК по “Здравеопазване, социална политика, младежта, спорт и туризъм”, 

разгледа заявление-декларация с Вх. № 675/07.12.2020 г. от Х. Х. Д.  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  09.12.2020 г. 

 

ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на Х. Х. Д. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

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

местната администрация (ЗМСМА) и във връзка със заявление-декларация с Вх.        

№ № 675/07.12.2020 г. от Х. Х. Д., 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 Х. Х. Д., живуща в гр. С., необходими за 

контролни прегледи и поддържащо лечение на тежко инвалидизиращо заболяване. 

МОТИВИ: Сумата се отпуска за контролни прегледи и поддържащо лечение на 

тежко инвалидизиращо заболяване. 

 

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 София Вергилова – Георгиева  – Председател на ПК по “Икономическо развитие, 

финанси и бюджет” и 

от Валери Николов – Председател на ПК по “ТСУ и общински активи” 

 

Уважаеми г-н Председател, уведомяваме Ви, че на 08.12.2020 г. от 14:00 часа,   

ПК по “Икономическо развитие, финанси и бюджет” и ПК по “ТСУ и общински 

активи”, в присъствието на Генчо Генчев – кмет на община Свищов, д-р Кристиян 

Кирилов – Председател на Общински съвет – Свищов и Стефан Кирчев – Директор 

дирекция “Финансови дейности” проведоха съвместно заседание чрез приложение за 

видеоконферентни разговори, което предлага разширени възможности за чат, гласова 

и видео комуникация - Zoom. 

На заседанието от общо 7 члена на ПК по “Икономическо развитие, финанси и 

бюджет” присъстваха 7 съветници, и от общо 7 члена на ПК по „ТСУ и общински 

активи” присъстваха 7 съветници. 

ПК по “Икономическо развитие, финанси и бюджет” и ПК по “ТСУ и общински 

активи” разгледаха предложение с Вх. № 683/08.12.2020 г. от д-р Кристиян Кирилов 

– общински съветник при Общински съвет – Свищов. В дебатите участваха д-р 

Кристиян Кирилов, София Вергилова  - Георгиева, Елена Александрова, Валери 

Николов и Генчо Генчев – кмет на община Свищов. 

При кворум от 7 общински съветници, предложението на д-р Кристиян Кирилов 

– общински съветник при Общински съвет – Свищов се прие от ПК по „ТСУ и 

общински активи” със 7 гласа „За”, „Против” – няма и  „Въздържали се” – няма и от 

ПК по “Икономическо развитие, финанси и бюджет” със 7 гласа „За”, „Против” – 

няма и  „Въздържали се” – няма.  



ПК по “Икономическо развитие, финанси и бюджет” и ПК по „ТСУ и общински 

активи” предлагат на Общински съвет – Свищов следния 

 

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ 

 

взет на заседание на комисията, 

проведено на 08.12.2020 г. 

 

ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

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

местната администрация (ЗМСМА), във връзка с чл. 33, ал. 1, т. 2 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл. 61, ал. 1 от 

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

комисии и взаимодействието му с общинската администрация и във връзка с 

предложение с Вх. № 683/08.12.2020 г. от д-р Кристиян Кирилов – общински 

съветник при Общински съвет – Свищов, Общински съвет – Свищов, 

 

Р Е Ш И: 

 
Одобрява отпускането на еднократна парична помощ в размер на 200 (двеста) 

лева от Общинска дейност 122 “Общинска администрация”, § 4214 “Обезщетения и 

помощи по решение на Общински съвет” на всеки от доброволците-студенти по 

медицина в COVID-отделението на “Многопрофилна болница за активно лечение д-р 

Димитър Павлович” ЕООД - гр. Свищов: 

1. МАРИЯ-ВАСИЛЕНА БОГОМИЛОВА; 

2. НИКОЛАЙ ЦАНЕВ; 

3. АТАНАС АТАНАСОВ; 

4. СИМОНА МИНКОВА; 

5. АНАСТАСИЯ ЕВТИМОВА; 

6. ДИМИТЪР НИКОЛАЕВ. 

МОТИВИ: Средствата се отпускат като благодарност към доброволческия екип 

от студенти медици, които неотлъчно се грижат за пациентите и са в помощ на 

медицинския персонал в “Многопрофилна болница за активно лечение д-р Димитър 

Павлович” ЕООД - гр. Свищов. 

На 8 декември, студентския празник, докато техните колеги празнуват, 

шестимата студента жертвайки своя живот дават “глътка въздух“, както на 

пациентите, така и на лечебното заведение, изпитващо сериозни затруднения. 

Тяхната подкрепа е не само физическа, морална, а и психологична. 

 

                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПК ПО “ИРФБ”: …………….……………......... 

                                       /София Вергилова - Георгиева/ 

 

                         ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПК ПО ТСУОА: ……………………….........         

                                                                                         /Валери Николов/ 

 



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 09.12.2020 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 6 съветници. 

ПК по “Здравеопазване, социална политика, младежта, спорт и туризъм”, разгледа 

предложение  с Вх. № № 683/08.12.2020 г. от д-р Кристиян Кирилов – общински 

съветник при Общински съвет – Свищов. 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  09.12.2020 г. 

 

ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

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

местната администрация (ЗМСМА), във връзка с чл. 33, ал. 1, т. 2 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл. 61, ал. 1 от 

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

комисии и взаимодействието му с общинската администрация и във връзка с 

предложение  с Вх. № № 683/08.12.2020 г. от д-р Кристиян Кирилов – общински 

съветник при Общински съвет – Свищов, Общински съвет – Свищов, 

 

Р Е Ш И: 

 
Одобрява отпускането на еднократна парична помощ в размер на 200 (двеста) 

лева от Общинска дейност 122 “Общинска администрация”, § 4214 “Обезщетения и 

помощи по решение на Общински съвет” на всеки от доброволците-студенти по 

медицина в COVID-отделението на “Многопрофилна болница за активно лечение д-р 

Димитър Павлович” ЕООД - гр. Свищов: 

1. МАРИЯ-ВАСИЛЕНА БОГОМИЛОВА; 

2. НИКОЛАЙ ЦАНЕВ; 



3. АТАНАС АТАНАСОВ; 

4. СИМОНА МИНКОВА; 

5. АНАСТАСИЯ ЕВТИМОВА; 

6. ДИМИТЪР НИКОЛАЕВ. 

МОТИВИ: Средствата се отпускат като благодарност към доброволческия екип 

от студенти медици, които неотлъчно се грижат за пациентите и са в помощ на 

медицинския персонал в “Многопрофилна болница за активно лечение д-р Димитър 

Павлович” ЕООД - гр. Свищов. 

На 8 декември, студентския празник, докато техните колеги празнуват, 

шестимата студента жертвайки своя живот дават “глътка въздух“, както на 

пациентите, така и на лечебното заведение, изпитващо сериозни затруднения. 

Тяхната подкрепа е не само физическа, морална, а и психологична. 

 

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

                                                   /д-р Татяна Ганчева-Георгиева/ 

 
 

 

О Т Ч Е Т 

ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СВИЩОВ 

И НА НЕГОВИТЕ КОМИСИИ 

ЗА ПЕРИОДА 01.07.2020 - 30.11.2020 г. 
 

 

1. Основание 

Дейността на общинските съвети, като органи на местното самоуправление се 

осъществява съгласно Конституцията на Република България, Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, действащото законодателство и е 

съобразена с Европейската харта за местно самоуправление. 

Съгласно чл. 27, ал. 6 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация Председателят на Общинския съвет изготвя и внася за разглеждане 

два пъти годишно Отчет за дейността на Общинския съвет и на неговите комисии. На 

цитираното основание предлагам на вниманието на общинските съветници, общинска 

администрация и свищовската общественост отчет за периода 01.07.2020 - 30.11.2020 

г. 

2. Дейност на Общинския съвет 

Заседанията на Общинския съвет за периода 01.07.2020 - 30.11.2020 г. са 

проведени съгласно изискванията на Закона за местното самоуправление и местната 

администрация и Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - 

Свищов, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация. 

На основание чл. 40, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на 

Общински съвет - Свищов, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация, кметът на общината, общинските съветници, кметовете на кметства и 

кметските наместници  получават покана с дневен ред и материалите за 

предстоящото  заседание на Общински съвет – Свищов, а обществеността е 

информирана чрез съобщения с обявен дневен ред, дата, час и място на провеждане 

на заседанията, публикувани на интернет страницата на Общината. 



За периода 01.07.2020 - 30.11.2020 г. Общински съвет – Свищов проведе                      

10 открити заседания, от тях 5 редовни, 4 извънредни и 1 тържествено. Гласува            

135 решения. Всички решения на Общинския съвет са взети с изискуемите от закона 

мнозинство и начин на гласуване. 

Преписи от протоколите (10 бр.) са изпратени на областния управител, кмета на 

общината и Районна прокуратура – Свищов в срока, съгласно чл. 22, ал. 1 от Закона 

за местното самоуправление и местната администрация. 

Областният управител на област Велико Търново упражнявайки правомощията 

си по чл. 45, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация 

(ЗМСМА) е върнал за ново обсъждане в общинския съвет едно Решение, което 

впоследствие бе преразгледано и отменено. 

Няма върнати за ново обсъждане актове на Общински съвет – Свищов от кмета 

на общината.  

За отчетния период няма оспорени решения от кмета на общината и от 

областния управител пред административния съд.  

Всички заседания на Общинския съвет са проведени открито, като на тях бе 

осигурена възможност гражданите да участват в работата на съвета. Нито едно от 

проведените заседания не е отложено поради липса на кворум или други 

организационни или политически причини. 

През отчетния период Общинският съвет е провел девет от своите заседания в 

Първо Българско Народно Читалище „Еленка и Кирил Д. Аврамови - 1856“ при 

съблюдаване на извънредните мерки, спазвайки указанията на РЗИ и на Националния 

щаб. 

Всеки акт на Общинския съвет е разгласен на населението чрез средствата за 

масово осведомяване в общината и на интернет страницата на Общината. 

В правомощията си и на основание чл. 21 от ЗМСМА Общински съвет – 

Свищов: 

 

 ДАДЕ СЪГЛАСИЕ: 

- За поемане на дългосрочен общински дълг с цел реализация на проект 

„Подобряване и реновиране на градска среда   ул. „Патриарх Евтимий“ и ж. к. 

„Симеон Ванков“ в град Свищов“ - Р № 216/30.07.2020 г.; 

- Да се актуализира „Годишна програма за управление и разпореждане с имоти, 

общинска собственост в Община Свищов през 2020 година” - Р № 219/30.07.2020 г.;      

Р № 246/27.08.2020 г.; Р № 269/24.09.2020 г.; Р № 299/29.10.2020 г.;  Р № 

329/26.11.2020 г.; 

- За продажба, без търг или конкурс, правото на собственост върху застроен 

урегулиран поземлен имот УПИ ХVI-147, без отреждане от кв. 30 по плана на                 

с. Алеково - Р № 220/30.07.2020 г.; 

- За продажба, без търг или конкурс, правото на собственост на недвижим имот, 

представляващ поземлен имот с идентификатор 65766.702.28, с адрес: гр. Свищов,                       

ул. „Седемнадесета“ - Р № 221/30.07.2020 г.; 

- За продажба, чрез публичен търг с тайно наддаване, на недвижим имот, 

представляващ поземлен имот - частна общинска собственост - Р № 222/30.07.2020 г.;  

Р № 223/30.07.2020 г.; Р № 224/30.07.2020 г.; Р № 247/27.08.2020 г.; Р № 

248/27.08.2020 г.; Р № 249/27.08.2020 г.; Р № 250/27.08.2020 г.; Р № 251/27.08.2020 г.; 

Р № 303/29.10.2020 г.; Р № 304/29.10.2020 г.; Р № 305/29.10.2020 г.; Р № 



333/26.11.2020 г.;    Р № 334/26.11.2020 г.; Р № 335/26.11.2020 г.; Р № 336/26.11.2020 

г.;                 

- За учредяване възмездно право на пристрояване на сграда, собственост на ЕТ 

„КАЛИ - ЦАНИ АТАНАСОВ“, построена върху имот, частна общинска собственост, 

представляващ застроен урегулиран поземлен имот УПИ IV-71, отреден за магазин от 

кв. 8 по Подробния устройствен план на с. Совата - Р № 225/30.07.2020 г.; 

- За продажба, без търг или конкурс, правото на собственост на недвижим имот, 

представляващ поземлен имот с идентификатор 65766.704.95, с адрес: гр. Свищов,         

ул. „Седемнадесета“ - Р № 226/30.07.2020 г.; 

- За удължаване срока на договор № 09/2014 г. (изменен с допълнително 

споразумение от 06.06.2017 г.), сключен между Община Свищов и Фондация “Ангели 

от Лим“ - Р № 227/30.07.2020 г.; 

- За допълване предоставяните социални услуги в Дневен център за деца с 

увреждания - Свищов с програма за „Ранна интервенция на уврежданията“, 

осигуряваща подкрепа на семейства, отглеждащи деца с увреждания и в риск от 

развитие на уврежданията на възраст от 0 до 7 години - Р № 231/30.07.2020 г.; 

- Община Свищов да кандидатства в качеството си на допустим бенефициент с 

интегрирано проектно предложение „Социално-икономическа интеграция на уязвими 

групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование в община 

Свищов“ по процедура за директно предоставяне на финансова помощ с интегрирано 

проектно предложение BG05M9ОP001-2.056 „Социално-икономическа интеграция на 

уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ – 

Компонент 2 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. 

и по оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 

г. - Р № 244/27.08.2020 г.; 

- За одобряване на Проект за изменение на  Подробен устройствен план (ПУП) - 

План за регулация (ПР) на урегулирани поземлени имоти (УПИ) I - 769 и (УПИ) II - 

768, кв. 191 по плана на гр. Свищов - Р № 253/27.08.2020 г.; 

- Община Свищов да кандидатства с проектно предложение „Залесяване и 

поддръжка на земеделски и неземеделски земи, собственост на Община Свищов“ по 

подмярка 8. 1 „Залесяване и поддръжка“ от мярка 8 „Инвестиции в развитието на 

горските площи и подобряване на жизнеспособността на горите“ от Програма за 

развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., съгласно реда и начина за 

кандидатстване, определен от Разплащателна агенция и Министерство на 

земеделието, храните и горите - Р № 261/27.08.2020 г.; 

- За формиране на една група в детска градина с недостатъчен брой деца за 

формиране на група по Приложение 7 на Наредбата за финансирането на 

институциите в системата на предучилищното и училищното образование с минимум 

6 деца, когато групата е единствена за населеното място, за учебната 2020/2021 

година - Р № 265/10.09.2020 г.; 

- Да бъде сключено допълнително споразумение към Административен договор с 

регистрационен номер BG05M9OP001-2.040-0005-С01 от 17.05.2019 г. за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие 

на човешките ресурси” 2014-2020 г., сключен между Община Свищов и МТСП чрез 

ГД „Европейски фондове, международни програми и проекти” (Управляващ орган на 

ОП „РЧР” 2014-2020 г.) за неговото удължаване за срок от 6 месеца - Р № 

266/24.09.2020 г.; 



- За подаване на проектно предложение по процедура BG05M9OP001-2.090  

„Нова дългосрочна  грижа за възрастните и хората с увреждания – Етап 2 – 

предоставяне на новите услуги”, Оперативна програма „Развитие на човешките 

ресурси“ 2014-2020 - Р № 267/24.09.2020 г.; 

- За продажба на идеалните части, общинска собственост в поземлен имот с 

идентификатор 65766.701.2299 с адрес: гр. Свищов, ул. „Емануил Васкидович“ № 5 -       

Р № 270/24.09.2020 г.; 

- За разрешаване изменение на Подробен устройствен план (ПУП) - План за 

регулация  и застрояване (ПРЗ) на урегулирани поземлени имоти (УПИ) IV- 4359, 

4567, 4980, 4981, 4982, 4983, 9666 и (УПИ) VI - 4633, кв. 105 по плана на гр. Свищов 

и част от улица – тупик по регулационния план на  гр. Свищов - Р № 272/24.09.2020 

г.; 

- За кандидатстване на Община Свищов с проект: „Текущ ремонт на довеждащ 

водопровод за село Овча могила – Етап I (първи)“ за финансиране от Предприятие за 

управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) - Р № 

285/15.10.2020 г.; 

- Поемане на дългосрочен общински дълг с цел реализация на проект: 

„Проектиране и осъществяване на авторски надзор, строително-монтажни работи за 

реконструкция и рехабилитация улици, и/или пътни съоръжения и принадлежности 

към тях на територията на община Свищов“ - Р № 286/29.10.2020 г.; 

- За удължаване срока на договор № 9/2014 г. (изменен с допълнително 

споразумение от 26.09.2017 г.), сключен между СУ „Николай Катранов“ и ЕТ 

„Тоталперфект – Велислава Христова“  - Р № 296/29.10.2020 г.; 

- За удължаване срока на договор № 02/01.11. 2013 г., сключен между Кметство 

Ореш и „А1 България“ ЕАД за наем на част от имот публична общинска собственост 

-   Р № 297/29.10.2020 г.; 

- За учредяване възмездно право на строеж, чрез публичен търг с тайно 

наддаване за строителство на гараж № 23, върху имот, частна общинска собственост, 

с адрес: гр. Свищов, ул. „Симеон Ванков“ № 19  -  Р № 300/29.10.2020 г.; 

-  За учредяване възмездно право на пристрояване на жилищна сграда, построена 

върху имот, частна общинска собственост, представляващ застроен урегулиран 

поземлен имот УПИ ХI-999, отреден за жилищно строителство от кв. 172, по 

Подробния устройствен план - План за регулация и застрояване, зона Изток на гр. 

Свищов, ул. „Нове“ № 8 - Р № 301/29.10.2020 г.; 

- За продажба на идеалните части, общинска собственост в поземлен имот с 

идентификатор 65766.702.4059, с адрес: гр. Свищов, ул. „Люлин“ № 21-а,  

представляващи 128/778  ид. ч. от дворното място - Р № 302/29.10.2020 г.; 

- Община Свищов да кандидатства в качеството си на допустим бенефициент 

пред Проект „Красива България“ за 2021 година с проектно предложение „Ремонт на 

фасада и ограда на ДГ „Слънчо“ в гр. Свищов с административен адрес – град 

Свищов, ул. „Черни връх“ № 68 - Р № 322/29.10.2020 г.; 

- На кмета на община Свищов, предоставеният трансфер до 20.01.2020 година от 

Министерство на финансите за зимно поддържане и снегопочистване на общински 

пътища по чл. 53, ал. 4 от Закона за държавния бюджет за 2020 година, да бъде 

ползван за извършване на разходи от Общината за изпълнение на 

противоепидемични мерки за предотвратяване разпространението на COVID-19 на 

територията на община Свищов по чл. 63 от Закона за здравето в размер до 83 100 

лева - Р № 324/26.11.2020 г.; 



- За учредяване възмездно право на строеж, чрез публичен търг с тайно 

наддаване за строителство на гараж № 11, гараж № 12 и гараж № 13, с адрес: гр. 

Свищов, ул. „Симеон Ванков“ № 4 – А - Р № 332/26.11.2020 г.; 

- За отдаване под наем без търг или конкурс, помещения, в общинска сграда на 

ул. “Т. Миланович” № 2, на сдружение „Годжу карате клуб „Алеко“ – гр. Свищов“ -  

Р № 337/26.11.2020 г.;     

- За отдаване под наем без търг или конкурс, помещение, в общинска сграда на 

ул. “Т. Миланович” № 2, на сдружение „Детско – юношески танцов ансамбъл 

„Огнени ритми“ – гр. Свищов““- Р № 338/26.11.2020 г.;     

- За предоставяне под наем за стопанската 2020/2021 г. на проектираните в плана 

за земеразделяне полски пътища, които не са необходими за осигуряване на пътен 

достъп до имотите и напоителни канали, които не функционират, попадащи в 

масивите за ползване, в които същите са включени и заявени от ползвателите им в 

землищата на Община Свищов“ - Р № 340/26.11.2020 г.;    

- За одобряване на Подробен устройствен план (ПУП) - План за застрояване (ПЗ) 

на поземлени имоти с идентификатори 65766.420.1, 65766.420.2, 65766.508.6, 

65766.508.50 и 65766.508.21 по КК и КР на землището на гр. Свищов, попадащи в 

обект „Историческо място в долината на р. Текир дере, където са дебаркирали 

руските войски през 1877 г. и са водени първите сражения за Освобождението на 

България, източно от гр. Свищов“, с класификация на групова историческа 

недвижима културна ценност и с категория „национално значение“ - Р № 

346/26.11.2020 г.;    

- Задължителното предучилищно образование на 4-годишните деца в община 

Свищов да се въведе считано от 01.01.2021 г. - Р № 348/26.11.2020 г.;    

- Община Свищов да подпише Споразумение за партньорство за изпълнение на 

дейности по проектно предложение със следните партньори, заявили участие и 

избрани в проведената публична процедура за подбор: СРЕДНО УЧИЛИЩЕ 

“ЦВЕТАН РАДОСЛАВОВ“ гр. Свищов; ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “СВ. СВ. КИРИЛ И 

МЕТОДИЙ” с. Морава; СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ “ДИМИТЪР А. ЦЕНОВ“ гр. 

Свищов; ДЕТСКА ГРАДИНА  “ВАСИЛ ЛЕВСКИ“, Изнесена група на ул. 

„Плевенско шосе“ № 5, гр. Свищов; Сдружение „ФОЛКЛОРЕН ИЗВОР“, с. Царевец 

и ФОНДАЦИЯ  „ЕКИП“ гр. Бургас - Р № 349/26.11.2020 г. 

 

 ПРИЕ: 

- Докладите за осъществените читалищни дейности и отчет за изразходваните 

бюджетни средства за 2019 година на читалищата в селата Алеково, Александрово, 

Българско Сливово, Вардим, Горна Студена, Деляновци, Драгомирово, Козловец, 

Морава, Овча могила, Ореш, Хаджидимитрово, Царевец, Червена и град Свищов  -         

Р № 228/30.07.2020 г.; 

- Длъжности в Община Свищов с право на изплащане на транспортни разходи в 

системата на здравеопазването - на медицински персонал от училищното и детско 

здравеопазване - Р № 230/30.07.2020 г.; 

- Отчет за командировъчните разходи на кмета на община Свищов за периода 

01.01.2020 – 30.06.2020 година - Р № 240/27.08.2020 г.; 

- Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет – Свищов от общинска 

администрация за периода 01.01.2020 – 30.06.2020 г. - Р № 245/27.08.2020 г.; 

- Наредба за определяне обема на животновъдната дейност и местата за 

отглеждане на селскостопански животни на територията на община Свищов и отмяна 



на Раздел XIII „Селскостопански животни“ от Наредба за опазване на околната среда 

на територията на община Свищов - Р № 327/26.11.2020 г. 

 

 РАЗРЕШИ: 

- Изработването на Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) 

на Газопроводно отклонение 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 - Р № 

271/24.09.2020 г.; 

- Изработването на Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) 

на техническата инфраструктура за външно ел. захранване на свинеферма за свине 

майки в поземлен имот (ПИ) 07363.121.252 по КК и КР на землището на с. Българско 

Сливово, общ. Свищов - Р № 331/26.11.2020 г. 

 

 ОДОБРИ: 

- Актуализирани прогнози за периода 2021-2023 година - Р № 262/10.09.2020 г.; 

- Промени в разчета за финансиране на капиталовите разходи на Община 

Свищов през 2020 година - създаване на нов обект - Р № 263/10.09.2020 г.; Р № 

293/29.10.2020 г.; 

- Предложенията на директори на общински училища за формиране на 

маломерни и слети паралелки с по-малък брой ученици от допустимия, съгласно чл. 

68, ал. 1, т. 2, ал. 2 и ал. 8, чл. 69, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Наредбата за финансирането на 

институциите в системата на предучилищното и училищното образование за 

учебната 2020/2021 година и осигуряване на допълнителни средства за обезпечаване 

на учебния процес извън определените по единни разходни стандарти за съответната 

дейност - Р № 264/10.09.2020 г.; 

- Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) на елементите на 

техническата инфраструктура - напорен тръбопровод от поземлен имот (ПИ) 

65766.303.57 до поземлени имоти (ПИ) 65766.133.23 (част от който е стар ПИ 

65766.131.17) и (ПИ) 65766.126.28 по КК и КР на землището на   гр. Свищов, за 

напояване на орехови градини в землището на гр. Свищов, като част от Комплексен 

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

територията (ЗУТ) за обект „Довеждащ водопровод (съоръжение за водовземане и 

доставяне на поливна вода до орехови градини)“ - Р № 295/29.10.2020 г.; 

- Годишен отчет за изпълнение на концесионните договори през 2019 година -    

Р № 298/29.10.2020 г.; 

- Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) на техническата 

инфраструктура за външно ел. захранване на краварник в поземлен имот (ПИ) 

77013.300.30 по КК и КР на землището на с. Хаджидимитрово, общ. Свищов -            

Р № 330/26.11.2020 г. 

 

 ОБЯВИ: 

- В частна общинска собственост имот, публична общинска собственост –            

Р № 306/29.10.2020 г.; Р № 308/29.10.2020 г. 

 

 ОПРЕДЕЛИ: 

- Имотите – частна общинска собственост, които подлежат на задължително 

застраховане – Р № 217/30.07.2020 г.; 



- Кандидатите, които се предлагат за избиране за съдебни заседатели в Районен 

съд – Свищов - Р № 273/24.09.2020 г.; 

- Минимална и максимална цена за таксиметров превоз на пътници за един 

километър пробег, валидни за територията на община Свищов – Р № 294/29.10.2020г. 

 

  ОТМЕНИ, ПРОМЕНИ, ПОТВЪРДИ, ИЗМЕНИ И/ИЛИ ДОПЪЛНИ: 

- Промени свое  Решение № 926/17.09.2018 г., Протокол № 59  на Общински 

съвет - Свищов относно поемане на дългосрочен общински дълг за реализация на 

проект „Единни стандарти, повишена координация – обща сигурност” /USES/, 

ROBG-274 по Оперативна програма „INTERREG V-A ROMANIA-BULGARIA” 2014 

– 2020 г. - Р № 241/27.08.2020 г.; 

- Промени свое  Решение № 953/25.10.2018 г., Протокол № 61  на Общински 

съвет - Свищов относно поемане на дългосрочен общински дълг за реализация на 

проект „Традиция и танци – мост над река Дунав” /USES/, ROBG-511 по Оперативна 

програма „INTERREG V-A ROMANIA-BULGARIA” 2014 – 2020 г. -                                    

Р № 242/27.08.2020 г.; 

- Промени свое  Решение № 954/25.10.2018 г., Протокол № 61 на Общински 

съвет - Свищов относно поемане на дългосрочен общински дълг за реализация на 

проект „Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в 

многофамилни жилищни сгради на територията на град Свищов“ по Оперативна 

програма „Региони в растеж“ 2014-2020 - Р № 243/27.08.2020 г.; 

- Промени списъка на общинските жилища, приет с Решение № 73/28.01.2016 г. - 

Р № 252/27.08.2020 г.; 

- Отмени Решение № 307/29.10.2020 г., Прот. № 17 на Общински съвет – Свищов 

за управление на публична общинска собственост, върнато за ново обсъждане със 

Заповед № ОА04-8082/13.11.2020 г. на Областен управител на Област Велико 

Търново - Р № 328/26.11.2020 г.; 

- Допълни Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – 

Свищов, на неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация - 

Р № 350/26.11.2020 г. 

 УПЪЛНОМОЩИ: 

- Представител на Община Свищов по Закона за водите, с право да гласува по 

решенията, посочени в дневния ред на извънредно Общо събрание на Асоциацията по 

водоснабдяване и канализация на обособена територия, обслужвана от 

„Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново –                            

Р № 218/30.07.2020 г.; 

- Представител на Община Свищов за участие в извънредно заседание на 

Общото събрание на „Многопрофилна областна болница за активно лечение д-р 

Стефан Черкезов“ АД, гр. Велико Търново  – Р № 326/26.11.2020 г. 

 

 ВЪЗЛОЖИ: 

- На кмета на общината да внесе мотивирано предложение до Министерството на 

образованието и науката за включване в актуализирания Списък на  средищните 

училища за учебната 2020/2021 година на Основно училище „Христо Ботев“, село 

Алеково, общ. Свищов; Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“, село Овча 

могила, общ. Свищов; Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“, село Морава, 

общ. Свищов; Средно училище „Николай Катранов“, град Свищов; Средно училище 



„Димитър Благоев“, град Свищов; Средно училище „Цветан Радославов“, град 

Свищов -  Р 229/30.07.2020 г.; 

- Чрез кмета на община Свищов, в качеството си на „възложител“, на Дирекция 

„Управление на собствеността и стопанските дейности“ при Община Свищов, в 

качеството на оператор, чрез директора ѝ, да изпълнява услуга от общ икономически 

интерес (УОИИ) по социално жилищно настаняване – „социално жилище“ по проект 

„Изграждане на социално жилище в град Свищов“ по ОП „Региони в растеж“ 2014-

2020, процедура на директно предоставяне BG16RFOP001-1.036 „Изпълнение на 

интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Свищов“ -             

Р 292/29.10.2020 г. 

 

 ОТПУСНА: 

- Еднократни парични помощи по решение на Общински съвет – Свищов  в 

размер на 14 220 лв. – Р № 232/30.07.2020 г.; Р № 233/30.07.2020 г.; Р № 

234/30.07.2020 г.;  Р № 235/30.07.2020 г.; Р № 236/30.07.2020 г.; Р № 237/30.07.2020 

г.; Р № 238/30.07.2020 г.; Р № 255/27.08.2020 г.; Р № 256/27.08.2020 г.; Р № 

257/27.08.2020 г.; Р № 258/27.08.2020 г.;  Р № 259/27.08.2020 г.; Р № 260/27.08.2020 

г.; Р № 275/24.09.2020 г.; Р № 276/24.09.2020 г.; Р № 277/24.09.2020 г.; Р № 

278/24.09.2020 г.; Р № 279/24.09.2020 г.; Р № 280/24.09.2020 г.; Р № 281/24.09.2020 г.; 

Р № 282/24.09.2020 г.; Р № 311/29.10.2020 г.; Р № 312/29.10.2020 г.; Р № 

313/29.10.2020 г.; Р № 314/29.10.2020 г.;  Р № 315/29.10.2020 г.; Р № 316/29.10.2020 

г.; Р № 317/29.10.2020 г.; Р № 318/29.10.2020 г.; Р № 319/29.10.2020 г.; Р № 

320/29.10.2020 г.; Р № 321/29.10.2020 г.; Р № 341/26.11.2020 г.; Р № 342/26.11.2020 г.; 

Р № 343/26.11.2020 г.; Р № 344/26.11.2020 г.;  Р № 345/26.11.2020 г. 

 

 УДОСТОИ: 

- Със званието „Почетен гражданин на Свищов” Негово Високопреосвещенство 

Великотърновски Митрополит Григорий - Р № 239/27.08.2020 г. 

 

 УПРАЖНИ ПРАВАТА СИ НА ПРИНЦИПАЛ: 

- Продължи Договора за управление на Габриела Петрушева, за Управител на 

„Дунавско дело“ ЕООД – гр. Свищов, ЕИК 104600901 за срок от 3 (три) години, 

считано от 01.11.2020 г. - Р № 268/24.09.2020 г.; 

- Освободи от длъжността управител на Еднолично дружество с ограничена 

отговорност с фирма „МБАЛ Д-р Димитър Павлович“ ЕООД – гр. Свищов, д-р 

Пламен Пелов - Р № 283/24.09.2020 г.; 

- Избра за временно изпълняващ длъжността управител на Еднолично дружество 

с ограничена отговорност с фирма „МБАЛ Д-р Димитър Павлович“ ЕООД –              

гр. Свищов Илиян Венков, който да управлява и представлява дружеството до 

провеждане на конкурс - Р № 284/24.09.2020 г.; 

- Към „Дунавски индустриален технологичен парк – Свищов“ ЕАД -                          

Р № 287/29.10.2020 г.; Р № 288/29.10.2020 г.; Р № 289/29.10.2020 г.; 

- Промени регистрацията на общинско търговско дружество „Комунално 

строителство и поддръжка“ ЕООД, с ЕИК 204704655 - Р № 290/29.10.2020 г.; 

- Продължи Договора за възлагане на управлението на “Медико-техническа 

лаборатория – Свищов“ ЕООД (ЕИК 104514085), сключен между Община Свищов и 

Константин Цветков, за срок от 3 (три) години, считано от 01.12.2020 г. -                         

Р № 291/29.10.2020 г.; 



- Даде съгласие за провеждане на конкурс за възлагане на управлението на 

Еднолично дружество с ограничена отговорност с фирма „МБАЛ Д-р Димитър 

Павлович“ ЕООД, гр. Свищов - Р № 325/26.11.2020 г. 

 ПРИЕ РЕШЕНИЕ: 

- За удължаване срока за подаване на документи за участие в процедура за 

определяне на съдебни заседатели за Районен съд - Свищов, с мандат 2021-2025 

година, открита с Решение № 187/25.06.2020 г. , Прот. № 10 на Общински съвет – 

Свищов - Р  № 254/27.08.2020 г.; 

- За приватизация на общински нежилищен имот - Р № 274/24.09.2020 г.;                     

Р  № 339/26.11.2020 г.; 

- За откриване на процедура за попълване на списъка на кандидатите за съдебни 

заседатели за Районен съд – Свищов за нов четиригодишен мандат (2021 г. – 2025 г.) - 

Р  № 310/29.10.2020 г.; 

- За даряване на Народно читалище „Светлина – Царевец 1927“, с. Царевец, 

недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ застроен парцел І 

(първи) – земя и сграда от кв. 20 А, с. Царевец, ул. „Шеста“ № 1- Р  № 

323/04.11.2020г.; 

- За изразяване предварително съгласие за промяна предназначението на 

земеделска земя за неземеделски нужди  - Р  № 347/26.11.2020 г. 

3. Дейност на комисиите към Общински съвет – Свищов 

Основна част от своята работа по внесените предложения и проектите за 

решения общинските съветници извършват в постоянните комисии. . Основните 

дискусии по същество между общинските съветници и експертите от 

администрацията се случват на заседанията в различните комисии. Там подробно се 

разгледаха всички материали и се изясниха много проблеми. 

-  За периода 01.07.2020 - 30.11.2020 г. са проведени общо 43 открити 

заседания на постоянните комисии при Общински съвет – Свищов: 

 

1.  “Икономическо развитие, финанси и бюджет”  

6 заседания 

 
23.07.20 г. 17.09.20 г.  

20.08.20 г.  22.10.20 г.  

09.09.20 г. /извънредно/ 18.11.20 г.  

2.  “ТСУ и общински активи”  

5 заседания 

 
22.07.20 г.  21.10.20 г.  

19.08.20 г.  18.11.20 г.  

16.09.20 г.  

3.  “Здравеопазване, социална политика, младежта, 

спорт и туризъм” 

 

5 заседания 

 22.07.20 г.  21.10.20 г. 

17.08.20 г. 18.11.20 г.  

16.09.20 г.   



4.  “Образование, култура и вероизповедания”  

6 заседания 20.07.20 г.  14.09.20 г. 

17.08.20 г. съвм. с ЗПКОНПИ,  

ЗГОСВ, ПСК 

19.10.20 г. 

08.09.20 г. /извънредна/ 16.11.20 г. 

5.  „Нормативна уредба, граждански права, обществен 

ред и сигурност” 

 

6 заседания 

 

 

 

20.07.20  г. 16.09.20 г. /съдеб. заседатели/ 

17.08.20 г.  21.10.20 г.  

01.09.20 г. /съдеб. заседатели/ 18.11.20 г. /съдеб. заседатели/ 

6.  „Земеделие, гори, околна среда и води”  

5 заседания 

 
20.07.20 г.  19.10.20 г.  

17.08.20 г. съвм. с ОКВ,  

ЗПКОНПИ, ПСК 

16.11.20 г.  

14.09.20 г.  

7.  “Приватизация и следприватизационен контрол” 

 

 

5 заседания 

 21.07.20 г.  19.10.20 г. 

17.08.20 г. съвм. с ОКВ,  

ЗГОСВ, ЗПКОНПИ 

16.11.20 г.  

14.09.20 г.   

8.  “ЗПКОНПИ”  

5 заседания 

 
23.07.20 г.  22.10.20 г.  

17.08.20 г. съвм. с ОКВ,  

ЗГОСВ, ПСК 

19.11.20 г.  

17.09.20 г.   

 

- За периода 01.07.2020 г. - 30.11.2020 - Председателският съвет към Общински 

съвет – Свищов не е заседавал. 

 

- Комисия по чл. 3 от Правилника за организацията и реда на работа на 

Общинската програма за асистирана репродукция и лечение на репродуктивни 

заболявания в Община Свищов:  

За отчетния период комисията е провела 3 заседания и е взела 2 решения за 

отпускане на финансови средства за извършване на Ин витро процедури.  

 

Във връзка с увеличаване разпространението на COVID-19 на територията на 

община Свищов през последните месеци на годината и последвалите затруднения в 

общинската болница, а именно недостиг на средства и персонал, общинските 



съветници дариха полагащото им се възнаграждение за месец октомври за борба с  

COVID - 19, за което Председателят на ОбС им изказва благодарност.   

 

Уважаеми общински съветници, 

Уважаеми господин Кмет, 

Дами и господа, 

 

Предоставям настоящия отчет за сведение и информация на общинските 

съветници, общинска администрация и свищовската общественост.  

Добрите намерения и добрите постижения в града и общината не биха били 

възможни без подкрепата на общинските съветници от една страна и без 

инициативността на кмета на общината и общинска администрация от друга. Всяко 

намерение, преди  то да стане факт, трябва внимателно и задълбочено да бъде 

обсъдено в Общинския съвет. Всяко значително действие на местната изпълнителна 

власт е предшествано от решение на местната законодателна институция. Така ние, 

като общински съветници, поемаме отговорността за него пред гражданите. 

Благодаря на всички общински съветници, на кмета на общината и неговия екип 

за последователната и всеотдайна работа! Благодаря на кметовете на кметства и 

кметските наместници в населените места за общия ни път и за споделената 

отговорност! Благодаря на гражданите за доверието и подкрепата! 

Мисията на всички нас е заедно да решаваме важните за гражданите и 

обществото въпроси.  

 

 

 

С уважение: 

Д-Р КРИСТИЯН КИРИЛОВ 

Председател на Общински съвет – Свищов 

 

 
 


