
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 30.03.2023 г. /Четвъртък/ от 

14.00 часа, в Зала № 1 на Общината при следния: 

 

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. Приемане на изменения в Наредбата за условията и реда за съставяне на 

бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, 

приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Свищов. 

2. Приемане на изменения в Наредбата за реда за учредяване и упражняване 

правата на общината в публични предприятия и търговски дружества с общинско 

участие в капитала, гражданските дружества по Закона за задълженията и договорите и 

сдружения по Закона за юридическите лица с нестопанска цел. 

3. Приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти, 

общинска собственост в Община Свищов през 2023 година. 

4. Приемане на Годишен план за приватизация в Община Свищов през 2023 

година. 

5. Приемане разчети, условия и лимити за уреждане на бюджетни отношения до 

приемане бюджета на Община Свищов за 2023 година. 

6. Провеждане на редовно заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК 

на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ 

ООД, гр. Велико Търново. 

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

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

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

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

9. Разрешаване изработването на Подробен устройствен план (ПУП) - Парцеларен 

план (ПП) на техническата инфраструктура за изместване на част от електропроводно 

отклонение на ВЕЛ 20 кV „Карайсен“ за ТП2 „Горна студена“, в поземлен имот (ПИ) 

16393.143.52 по КК и КР на землището на с. Горна Студена, общ. Свищов. 

10. Разрешаване изработването на Подробен устройствен план (ПУП) – 

Парцеларен план (ПП) на техническата инфраструктура за външно ел. захранване на 

фотоволтаична електроцентрала (ФЕЦ) в поземлен имот (ПИ) 80457.113.3 по КК и КР 

на землището на с. Червена, общ. Свищов. 
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11. Даване на съгласие за одобряване на Проект за изменение на  Подробен 

устройствен план (ПУП) - План за регулация и застрояване (ПРЗ) на урегулиран 

поземлен имот (УПИ) ХIV – 4204, кв. 65 по плана на гр. Свищов. 

12. Разрешаване изработването на Подробен устройствен план (ПУП) - План за 

регулация и застрояване (ПРЗ) за поземлени имоти (ПИ) с идентификатори: 

65766.414.5, 65766.414.6 и 65766.414.7, местност „Гаргалъка“, по КК и КР на 

землището на гр. Свищов. 

13. Даване на съгласие за удължаване срока на Договор № 07/2017 г., сключен 

между Община Свищов и „Евтимов 1990“ ЕООД, гр. Свищов за наем на нежилищен 

имот, частна общинска собственост. 

14. Приемане на Доклад за изпълнението на Общия устройствен план на община 

Свищов в периода от 01.01.2022 г. до 31.12.2022 г. 

15. Обявяване на имот с идентификатор 65766.704.212, публична общинска 

собственост в частна общинска собственост по Подробен устройствен план за 

разпределение на територията на „Дунавски индустриален технологичен парк – 

Свищов“ ЕАД, одобрен с Решение № 899/25.11.2022 г., Протокол № 57 на Общински 

съвет – Свищов. 

16. Обявяване на част от имот с идентификатор 65766.704.217, частна общинска 

собственост в публична общинска собственост, попадаща в обхвата на 

новопроектирана улица с ОК2038-ОК2039-ОК2040-ОК-2041-ОК2042-ОК2028-ОК2027-

ОК2026-ОК2025-ОК2024, по Подробен устройствен план за разпределение на 

територията на „Дунавски индустриален технологичен парк – Свищов“ ЕАД, одобрен с 

Решение № 899/25.11.2022 г., Протокол № 57 на Общински съвет – Свищов. 

17. Обявяване на части от имоти с идентификатори 65766.702.9714, 65766.704.5, 

65766.704.29, публична общинска собственост - улици в частна общинска собственост в 

обхвата на новообособени урегулирани имоти (УПИ) VIII, кв. 244, (УПИ) I, VII, VI, IV 

от кв. 242, (УПИ) II и VII от кв. 243, (УПИ) VI от кв. 240  по Подробен устройствен 

план за разпределение на територията на „Дунавски индустриален технологичен парк – 

Свищов“ ЕАД, одобрен с Решение № 899/25.11.2022 г., Протокол № 57 на Общински 

съвет – Свищов. 

18. Отчуждаване на части от имот с идентификатор 65766.704.179 (поземлени 

имоти с проектни идентификатори 65766.508.1115 и 65766.508.1116), собственост на 

“БКС“ ЕАД за улица с ОК2038-ОК2039-ОК2040-ОК2041-ОК2042-ОК2028-ОК2027-

ОК2028 по Подробен устройствен план за разпределение на територията на „Дунавски 

индустриален технологичен парк – Свищов“ ЕАД, одобрен с Решение № 899/25.11.2022 

г., Протокол № 57 на Общински съвет – Свищов. 

19.  Приемане на Правилник за устройството и дейността на общинска 

художествена галерия „Николай Павлович“ гр. Свищов. 

20.  Одобряване на Предложение за планиране в община Свищов на социалните 

услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от 

държавния бюджет. 

21. Отпускане на еднократни парични помощи.  

22. Въпроси към Кмета на Общината и отговори.  
 

С уважение: 

Д-Р КРИСТИЯН КИРИЛОВ  

Председател на Общински съвет – Свищов 


