
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СВИЩОВ 

 

ПРЕПИС! 

До…………………….............. 

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

 

№ 704 

 

от заседание на Общинския съвет, 

проведено на 31.03.2022 г., Прот. № 46 

 

 

ОТНОСНО: Одобряване на Отчет за 2021 г. на Програмата за опазване на 

околната среда на територията на община Свищов за периода 

2015-2020 г. (Приета с Решение № 315/01.09.2016 г. на 

Общински съвет – Свищов), Отчет за 2021 г. на Програма за 

намаляване на нивата на замърсяване и достигане на 

установените норми за вредни вещества в атмосферния въздух 

на гр. Свищов и Допълнение към Програма за намаляване на 

нивата на замърсяване и достигане на установените норми за 

вредни вещества в атмосферния въздух на гр. Свищов за 

показателите Сероводород (H2S) и Серовъглерод (CS2). Период 

на действие – 2019 г. – 2023 г. (Решение № 96/27.02.2020 г. на 

Общински съвет – Свищов) и Отчет за 2021 г. на Програмата за 

управление на отпадъците за периода 2014-2020 г. на община 

Свищов (Приета с Решение № 276/30.06.2016 г. на Общински 

съвет – Свищов) 

 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 24 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация (ЗМСМА), чл. 79, ал. 5 от Закона за опазване на околната 

среда, чл. 27, ал. 2 от Закона за чистотата на атмосферния въздух, чл. 52, ал. 9 от 

Закона за управление на отпадъците и предложение с Вх. № 1285/15.03.2022 г. от 

д-р Генчо Генчев – Кмет на община Свищов, Общински съвет – Свищов, 

 

Р Е Ш И: 

 

1. Одобрява ОТЧЕТ за 2021 г. на Програма за опазване на околната среда на 

територията на община Свищов за периода 2015-2020 г. 

2. Одобрява ОТЧЕТ за 2021 г. на Програма за намаляване на нивата на 

замърсяване и достигане на установените норми за вредни вещества в атмосферния 

въздух на гр. Свищов и Допълнение към Програма за намаляване на нивата на 

замърсяване и достигане на установените норми за вредни вещества в атмосферния 

въздух на гр. Свищов за показателите Сероводород (H2S) и Серовъглерод (CS2). 

Период на действие – 2019 г. – 2023 г. 



3. Одобрява ОТЧЕТ за 2021 г. на Програмата за управление на отпадъците за 

периода 2014-2020 г. на община Свищов. 

МОТИВИ: Съгласно чл. 79, ал. 5 от Закона за опазване на околната среда,                

чл. 27, ал. 2 от Закона за чистотата на атмосферния въздух и чл. 52, ал. 9 от Закона 

за управление на отпадъците Кметът на Общината ежегодно внася в Общинския 

съвет Отчет за изпълнението на Програмата за околна среда, Отчет за 

изпълнението на Програмата за намаляване нивата на замърсяване и достигане на 

установените норми за вредни вещества в атмосферния въздух на гр. Свищов и 

Отчет за изпълнението на Програмата за управление на отпадъците. 

Отчетите се представят за информация в РИОСВ Велико Търново. 

 
В заседанието участват 27 общински съветници. 

Гласували “За” – 25, “Против” – няма и “Въздържали се” – 2 

        

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: …/п/ … 

                                         /д-р Кристиян Кирилов/ 

 

Вярно при ОбС: ………………… 

                             /Л. Миронова/ 


