
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. 43 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 

извънредно заседание, което ще се проведе на 25.11.2022 г. /Петък/ от 13.00 часа в Зала 

№ 1 на Общината, при следния: 

 

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. Представяне на информация относно актуализирано разпределение на плана и 

отчет по бюджета на Общината към 30.09.2022 година. 

2. Кандидатстване на Община Свищов с проектно предложение „Изграждане на 

младежки център в гр. Свищов“ по процедура „Дейност 2: Изграждане на младежки 

центрове /в градове, които не са областни/“ по Национален план за възстановяване и 

устойчивост. 

3. Възлагане на услугата „Грижа в дома“ като услуга от общ икономически интерес 

/УОИИ/ по Проект „Грижа в дома в община Свищов“ по процедура чрез директно 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома“ 

по Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027, съфинансирана от 

Европейския съюз, Приоритет 2 „Социално включване и равни възможности“. 

4. Приемане на решение за прекратяване на „Медико-техническа лаборатория – 

Свищов“ ЕООД, ЕИК 104514085. 

5. Кандидатстване на Община Свищов с проектно предложение по процедура чрез 

директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.002 

„Укрепване на общинския капацитет” по Програма „Развитие на човешките ресурси” 

2021-2027. 

6. Кандидатстване на Община Свищов с проектно предложение с наименование 

„Модернизация на образователната среда в сградата на филиал на ДГ „Васил Левски“, 

находящ се на  ул. “Плевенско шосе“ № 5, град Свищов“, град Свищов“, по процедура 

„Модернизация на образователна среда” към Националния план за възстановяване и 

устойчивост на Република България. 

7. Кандидатстване на Община Свищов с проектно предложение с наименование 

„Модернизация на образователната среда в сградата на СУ „Димитър Благоев“, град 

Свищов“, по процедура „Модернизация на образователна среда” към Националния план 

за възстановяване и устойчивост на Република България. 

8. Кандидатстване с проектно предложение за отпускане на безвъзмездна 

финансова помощ от ПУДООС за безвъзмездно предоставяне на домакинствата от 

община Свищов на компостери за зелени и други отпадъци. 
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9. Решение № ОА04-10517/07.11.2022 г. на Областен управител на област Велико 

Търново, за предприемане на спешна мярка по реда на чл. 5, параграф 5 от Регламент 

(ЕО) 1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета на Европа от 23 октомври 2007 

година. 

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

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

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

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

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

застрояване (ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 77013.300.15 по КККР на 

землището на с. Хаджидимитрово, общ. Свищов. 

13. Даване на съгласие за разрешаване изменение на Подробен устройствен план 

(ПУП) - План за регулация (ПР) за площадно пространство, затворено с ОК144 – ОК146 

– ОК148 – ОК149 – ОК150а – ОК150 по плана на с. Вардим. 

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

застрояване (ПЗ) на поземлен имот с идентификатор 78121.103.38 по КККР на 

землището на с. Царевец, общ. Свищов. 

15. Одобряване на Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) и 

план-схема за газификазия на Газопроводно отклонение – директен присъединителен 

газопровод от АГРС „Свищов“ до площадката на „Дунавски индустриален 

технологичен парк – Свищов“ ЕАД, гр. Свищов. 

16. Одобряване на Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и 

застрояване (ПРЗ) за разпределение на територията на „Дунавски индустриален 

технологичен парк – Свищов“ ЕАД за урегулирани поземлени имоти XLVII, кв. 76 и 

УПИ I, кв. 153 по действащия план на гр. Свищов, а по КККР на гр. Свищов  

представляват поземлени имоти с идентификатори 65766.508.9, 65766.508.41, 

65766.508.42, 65766.508.43, 65766.508.44, 65766.704.1 и 65766.704.212. 

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

застрояване (ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 65766.14.8 по КККР на гр. Свищов 

и Парцеларен план (ПП) за корекция на довеждащ водопровод (съоръжение за 

водовземане и доставяне на поливна вода до орехови градини) от поземлен имот с 

идентификатор 65766.303.57 до поземлен имот с идентификатор 65766.133.23 по КККР 

на гр. Свищов. 

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

план (ПП) за изграждане на съоръжение на техническата инфраструктура – трасе на ел. 

кабел 20kV от поземлен имот с идентификатор 65766.303.234 до СРС № 1 на ВЕЛ 

"Совата", в поземлен имот с идентификатор 65766.612.27 по КККР на гр. Свищов. 

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

общинска собственост в Община Свищов през 2022 година”. 

20. Даване на съгласие за продажба, правото на собственост на недвижим имот, 

частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 

65766.312.90, с адрес: гр. Свищов, местност “Стъклен”, без търг или конкурс, на 

собственик на сграда. 

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

недвижим имот, представляващ поземлен имот, с идентификатор 65766.52.196, с адрес: 

гр. Свищов, местност “Драчево бърдо 1”. 



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

недвижим имот, представляващ поземлен имот с идентификатор 65766.52.200, с адрес 

гр. Свищов, местност “Драчево бърдо 1”. 

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

на собственост на недвижим имот, представляващ поземлен имот с идентификатор 

65766.53.121, с адрес: гр. Свищов, местност „Фара“. 

24. Разглеждане на Решение № 877/27.10.2022 г., Прот. № 56 на Общински съвет – 

Свищов за управление на частна общинска собственост, върнато за ново обсъждане със 

Заповед № ОА-04-10923/14.11.2022 г. на Областен управител на Област Велико 

Търново. 

25. Управление на частна общинска собственост.  

26. Обявяване на имот, част от публична  сграда с идентификатор 65766.702.1295.1, 

с адрес ул. „Сава Пенев“ № 1 по кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. 

Свищов, от частна в публична общинска собственост и предоставяне за безвъзмездно 

управление на Градски исторически музей „Алеко Константинов“ Свищов. 

27. Даване на съгласие за удължаване срока на Договор № 1/01.01.2017 г., за наем 

на нежилищен имот частна общинска собственост – помещение „Автоспирка“, сключен 

между Кметство Вардим и „ДИДОКА 2004“ ЕООД. 

28. Предоставяне под аренда на земеделска земя от общинския поземлен фонд в 

землището на с. Царевец. 

29. 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. 

30. Откриване на процедура и определяне на метод за приватизация на общински 

нежилищен имот. 

31. Отпускане на еднократни парични помощи. 

32. Въпроси към Кмета на Общината и отговори.  

 

С уважение: 

Д-Р КРИСТИЯН КИРИЛОВ  

Председател на Общински съвет – Свищов 


