
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. 38, ал. 1, т. 1 и чл. 42, 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 22.12.2022 г. /Четвъртък/ от 13.00 часа, в 

Зала № 1 на Общината при следния: 
 

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. Определяне на Такса за битови отпадъци за 2023 година. 

2. Бюджетните разплащания на Община Свищов през 2023 година до приемане на 

бюджета на Община Свищов за 2023 година. 

3. Създаване на Художествена галерия „Николай Павлович” (общински културен 

институт, второстепенен разпоредител с бюджет по бюджета на Община Свищов). 

4. Приемане и предаване на подменените и новоизградените публични 

активи/обекти от „Водоснабдяване и Канализация – ЙОВКОВЦИ“ ООД - Велико 

Търново през 2022 г. на територията на ОБЩИНА СВИЩОВ, като част от одобрената 

подробна инвестиционна програма и във връзка с изпълнението на ангажимент за 

минимално ниво на инвестициите. 

5. Промяна на списъка на общинските жилища, приет с Решение № 73/28.01.2016 

г., Прот. № 9 на Общински съвет – Свищов. 

6. Продажба на общинско жилище от фонд “Жилища за продажба, замяна и 

обезщетявaне на бивши собственици, чиито имоти са отчуждeни за общински нужди”. 

7. Актуализиране на „Годишна програма за управление и разпореждане с имоти, 

общинска собственост в Община Свищов през 2022 година”. 

8. Даване на съгласие за продажба, чрез публичен търг с тайно наддаване, на 

недвижим имот, представляващ поземлен имот, с идентификатор 65766.312.58, с 

адрес: гр. Свищов, местност “Стъклен”. 

9. Даване на съгласие за продажба, чрез публичен търг с тайно наддаване, на 

недвижим имот, представляващ поземлен имот с идентификатор 65766.36.158, с адрес: 

гр. Свищов, местност “Стъклен”. 

10. Даване на съгласие за продажба, чрез публичен търг с тайно наддаване, на 

недвижим имот, представляващ поземлен имот, с идентификатор 65766.12.61, с адрес: 

гр. Свищов, местност “Пирамидата-Корея”. 

11. Даване на съгласие за удължаване срока на Договор № 01/10.01.2017 г., за 

наем на нежилищен имот, частна общинска собственост – помещение (лекарски 

кабинет), сключен между Кметско наместничество Деляновци и ЕТ „ДОКТОР 

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ“. 
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12. Предоставяне за едногодишно ползване за стопанската 2022/2023 г. на полски 

пътища и напоителни канали, които не функционират в землището на с. Алеково, 

собственост на Община Свищов. 

13. Приемане Програма за развитие на читалищната дейност в община Свищов за 

2023 година. 

14. Утвърждаване на Календар с културните събития на Община Свищов за 2023 

година. 

15. Приемане на график за провеждане на редовните заседания на Общински 

съвет – Свищов през 2023 година. 

16. Приемане на изменения в Наредбата за определянето и администрирането на 

местните такси и цени на услуги на територията на Община Свищов, приета с 

Решение № 710/ 30.11.2017 г., Протокол № 46 на Общински    съвет – Свищов. 

17. Приемане на изменения и допълнения в Наредба за условията и реда за 

субсидиране дейностите на спортните организации в Община Свищов, приета с 

Решение № 1001/31.01.2019 г., Прот. № 67 на Общински съвет – Свищов. 

18. Отпускане на еднократни парични помощи.  

19. Въпроси към Кмета на Общината и отговори.  

С уважение: 

Д-Р КРИСТИЯН КИРИЛОВ  

Председател на Общински съвет – Свищов 


