
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СВИЩОВ 

 

ПРЕПИС! 

До…………………….............. 

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

 

№ 672 

 

от заседание на Общинския съвет, 

проведено на 27.01.2022 г., Прот. № 43 

 

ОТНОСНО: Даване на съгласие за учредяване на безвъзмездно право на 

ползване върху имот – частна общинска собственост в полза на 

„МБАЛ Д-р Димитър Павлович“ ЕООД (ЕИК: 104509202) 

 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23, и ал. 2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл. 39, ал. 2 и ал. 4 от Закона 

за общинската собственост (ЗОС), чл. 37, ал. 3, т. 3 от Наредба за реда за 

придобиване, управление и разпореждане със собствеността на Община Свищов 

(НРПУРСОС), във връзка с писмо (рег. индекс № 29-02-3/13.01.2022 г.) от 

управителя на „МБАЛ Д-р Димитър Павлович“ ЕООД – гр. Свищов и предложение 

с Вх. № 1211/14.01.2022 г. от д-р Генчо Генчев – Кмет на община Свищов, 

Общински    съвет – Свищов,  

 

Р Е Ш И: 

 

т. 1. 1. Дава съгласие за учредяване на безвъзмездно право на ползване върху 

имот – частна общинска собственост, с адрес: гр. Свищов, ул. „Петър Ангелов“ № 

11, вх. Б, ап. 6, със застроена площ 62.24 кв. м. (АОС № 102/12.03.1998 г.)., в полза 

на „МБАЛ Д-р Димитър Павлович“ ЕООД (ЕИК: 104509202) за жилищно 

настаняване на семейството на д-р Дарко Т. Стояновски и д-р Десислава К. 

Кръстева-Стояновска, за срок: до приключване на трудовите им правоотношения с 

„МБАЛ Д-р Димитър Павлович“ ЕООД, но не по-дълъг от 10 години. 

т. 1. 2. Възлага на Кмета на община Свищов да предприеме необходимите 

правни и фактически действия по изпълнението на т. 1. 1. 

МОТИВИ: С писмо (рег. индекс № 29-02-3/13.01.2022 г.) от управителя на 

„МБАЛ Д-р Димитър Павлович“ ЕООД – гр. Свищов е сведена информация за 

привлечени на постоянен трудов договор в лечебното заведение семейство 

кардиолози (д-р Дарко Стояновски и д-р Десислава Кръстева-Стояновска) с малко 

дете. Същите са от други населени места и не притежават собствено жилище в гр. 

Свищов. 

Поради тази причина е изразена молба, при наличие на свободни жилища от 

общинския жилищен фонд и по възможност, лекарите да бъдат настанени в 

общинско жилище. Като допълнителен аргумент е изтъкнато, че същите работят в 

полза на обществения интерес като обслужват здравно гражданите на цялата 

община, още повече с оглед на усложнената здравна обстановка и необходимостта 

от висш медицински персонал в общинското лечебно заведение. 



Тъй като към момента са налични свободни жилища от общинския жилищен 

фонд, за да бъде удовлетворена молбата на управителя на общинската болница, в 

компетенциите на Общински съвет – Свищов е правото да даде съгласие за 

учредяване на безвъзмездно право на ползване върху имот – частна общинска 

собственост в полза на „МБАЛ Д-р Димитър Павлович“ ЕООД за настаняването на 

горепосочените лекари за срок: до приключване на трудовите им правоотношения 

с „МБАЛ Д-р Димитър Павлович“ ЕООД, но не по-дълъг от 10 години. Касае се за 

имот – апартамент, локализиран в гр. Свищов, ул. „Петър Ангелов“ № 11, вх. Б, ап. 

6, със застроена площ 62.24 кв. м. (АОС № 102/12.03.1998 г.). 

         

В заседанието участват 29 общински съветници. 

Гласували “За” – 26, “Против” – няма и “Въздържали се” – 2. Не участва – 1. 

        

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: …/п/ … 

                                         /д-р Кристиян Кирилов/ 

 

Вярно при ОбС: ………………… 

                             /Л. Миронова/ 


