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О Т Ч Е Т 

ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СВИЩОВ 

И НА НЕГОВИТЕ КОМИСИИ 

ЗА ПЕРИОДА 01.07.2022 г. – 31.12.2022 г.  
 

 

1. Основание 

Настоящият отчет за периода от 01.07.2022 г. до 31.12.2022 г. е изготвен в 

изпълнение на разпоредбите на чл. 27, ал. 6 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, съгласно които председателят на общинския съвет изготвя и 

внася за разглеждане два пъти годишно отчет за дейността на съвета и неговите 

комисии.  

През отчетния период от настоящия мандат Общинският съвет и неговите 

постоянни комисии работиха отговорно за решаване на общинските проблеми, 

спазвайки законите на Република България и съгласно своя Правилник за организацията 

и дейността на Общински съвет – Свищов, неговите комисии и взаимодействието му с 

общинската администрация, и други нормативни документи. 

2. Дейност на Общинския съвет 

През изминалите месеци от настоящия мандат Общинският съвет и неговите            

8 комисии в рамките на своята компетентност като орган на местното самоуправление 

работиха отговорно за решаване на общинските проблеми, спазвайки законите на 

Република България и съгласно своя Правилник за организацията и дейността на 

Общински съвет – Свищов, неговите комисии и взаимодействията му с общинската 

администрация. 

С Решение № 93/06.04.2022 г. на Административен съд - гр. Велико Търново, 

влязло в сила на 31.10.2022 г., потвърдено с Решение № 9613/31.10.2022 г. на Върховен 

административен съд, са отменени разпоредбите на чл. 14, чл. 92, ал. 2 и чл. 104, ал. 1 от 

Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Свищов, неговите 

комисии и взаимодействието му с общинската администрация, касаещи 

Председателския съвет.  

Присъствието в заседанията на общинските съветници е редовно. Отсъствията от 

заседанията са по уважителни причини /служебна ангажираност, заболяване, отсъствие 

от страната и други/.  

Работата на Общинския съвет се осъществява съгласно предварително обявен 

график за провеждане на заседанията, като нито едно от проведените заседания не е 

отложено поради липса на кворум или други организационни  причини.  

На основание чл. 40, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на 

Общински съвет - Свищов, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация, кметът на общината, общинските съветници, кметовете на кметства и 

кметските наместници  получават покана с дневен ред и материалите за предстоящото  

заседание на Общински съвет – Свищов. Всички заинтересовани граждани имат 

възможност да се информират своевременно за въпросите, които ще се разискват от 
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общинските съветници, чрез съобщения с обявен дневен ред, дата, час и място на 

провеждане на заседанията, публикувани на интернет страницата на Общината 

(www.svishtov.bg). 

Общински съвет – Свищов проведе 11 открити заседания, от тях 5 редовни и             

6 извънредни. По време на своите заседания ние, общинските съветници, взехме 134 

решения. 

Преписи от протоколите (11 бр.) са изпратени на Областния управител и Кмета на 

Общината в срока, съгласно чл. 22, ал. 1 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация. В изпълнение на разпореждане № 260/2021 от 19.03.2021 г. на 

прокурор в РП – гр. Велико Търново всички решения, касаещи разпореждане с 

имущество частна общинска собственост и всички новоприети, изменени или 

допълнени подзаконови нормативни актове, ведно с преписките по приемането им са 

предоставяни своевременно на РП – гр. Велико Търново, териториално отделение –     

гр. Свищов. 

През отчетния период 01.07.2022 г. – 31.12.2022 г. на всички актове на Общинския 

съвет е осъществяван контрол за законосъобразност от Областен управител на Област 

Велико Търново. От всички взети решения на Общински съвет – Свищов за посочения 

период е оспорено едно със Заповед на Областен управител, което Общински съвет – 

Свищов е отменил своевременно. 

 На базата на предложените от общинската администрация материали и според 

проблемите и потребностите на населението в общината, Общински съвет – Свищов, 

ръководейки се от основните принципи в дейността си – законност, гарантиране 

интересите на жителите на общината и самостоятелност при вземане на решенията, 

организира работата на постоянните комисии и прие редица решения, които са 

доведени до знанието на населението, чрез интернет страницата на Община Свищов.  

В 7 дневен срок от приемането им, всички решения на Общински съвет - Свищов 

са обявени на сайта на Община Свищов www.svishtov.bg, раздел „ОБЩИНСКИ 

СЪВЕТ“, подраздел „РЕШЕНИЯ“. На сайта на Община Свищов са публикувани и 

всички новоприети, изменени или допълнени подзаконови нормативни актове.  

В правомощията си и на основание чл. 21 от ЗМСМА Общински съвет – Свищов: 

 

 ДАДЕ СЪГЛАСИЕ: 

- За актуализиране на „Годишна програма за управление и разпореждане с имоти, 

общинска собственост в Община Свищов през 2022 година” – Р № 816/28.07.2022 г.;            

851/29.09.2022 г.; Р № 873/27.10.2022 г.; Р № 902/25.11.2022 г.; Р № 919/25.11.2022 г.;          

Р № 929/22.12.2022 г.; 

- За продажба, чрез публичен търг с тайно наддаване, на недвижим имот –                    

Р № 817/28.07.2022 г.; Р № 819/28.07.2022 г.; Р № 820/28.07.2022 г.; Р № 821/28.07.2022 

г.; Р № 822/28.07.2022 г.; Р № 852/29.09.2022 г.; Р № 853/29.09.2022 г.;                                 

Р № 904/25.11.2022 г.; Р № 905/25.11.2022 г.; Р № 906/25.11.2022 г.; Р № 930/22.12.          

2022 г.; Р № 931/22.12.2022 г.; Р № 932/22.12.2022 г.; 

- За продажба, правото на собственост на недвижим имот, частна общинска 

собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 65766.311.80, с адрес:                     
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гр. Свищов, местност “Стъклен”, без търг или конкурс, на собственик на сграда – Р № 

818/28.07.2022 г.; 

- За предоставяне на недвижим имот, публична общинска собственост за 

безвъзмездно ползване – Р № 823/28.07.2022 г.; 

- За актуализиране на „Годишна програма за управление и разпореждане с имоти, 

общинска собственост през 2022 година”, приета с Решение № 686/31.03.2022 г., 

Протокол № 46 на Общински съвет – Свищов и разпореждане с имот – частна общинска 

собственост (продажба) – Р № 827/28.07.2022 г.; 856/29.09.2022 г.; Р № 863/29.09.         

2022 г.;             

- Да бъде издаден сертификат за инвестиция клас В на „Аквилон – АМ“ ООД               

– Р № 831/25.08.2022 г.; 

- За: 1. Формиране на  групи в детски градини с недостатъчен брой деца за 

формиране на група по Приложение 7 на Наредбата за финансирането на институциите 

в системата на предучилищното и училищното образование с минимум 6 деца, когато 

групата е единствена за населеното място, дейност „Детски градини“, за учебната 

2022/2023 година и 2. Формиране на подготвителна група в училище с недостатъчен 

брой деца за формиране на група по Приложение 7 на Наредбата за финансирането на 

институциите в системата на предучилищното и училищното образование, дейност 

„Подготвителни групи в училище“, за учебната 2022/2023 година – Р № 836/09.09.           

2022 г.; 

-  Община Свищов да кандидатства с проектно предложение по процедура 

BG05SFPR003-1.001 „Топъл обяд” за директно предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ по Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027, 

съфинансирана от Европейски социален фонд плюс – Р № 843/29.09.2022 г.; 

- За одобряване на Проект за изменение на  Подробен устройствен план (ПУП) - 

План за регулация (ПР) на урегулиран поземлен имот (УПИ) I, кв. 111 по действащия 

план на с. Ореш – Р № 845/29.09.2022 г.; 

- За разрешаване изменение на Подробен устройствен план (ПУП) - План за 

регулация (ПР) на урегулирани поземлени имоти (УПИ) IV – 4285 и (УПИ) Х – 4293, 

кв. 188 по плана на гр. Свищов – Р № 846/29.09.2022 г.; 

- За разрешаване изменение на Подробен устройствен план (ПУП) - План за 

регулация и застрояване (ПРЗ) на част от поземлен имот с идентификатор (ПИ) 

65766.702.9725 по КК и КР на землището на гр. Свищов и урегулиран поземлен имот 

(УПИ) LV – за „детска площадка“, кв. 182 по плана на гр. Свищов – Р № 847/29.09.              

2022 г.; 

- За удължаване срока на Договор № 1002/2016 г., за наем на общинската част от 

съсобствен имот, сключен между Община Свищов и Мариета Тодорова                             

– Р № 848/29.09.2022 г.; 

- За удължаване срока на Договор № 3/15.10.2016 г., за наем на помещения за 

лекарска практика, сключен  между Кметство Вардим и „АИППМДП Д-Р КРАСЕН 

ЕНЧЕВ” ЕООД – Р № 849/29.09.2022 г.; 
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- За провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част 

от имот, публична общинска собственост, в СУ „Цветан Радославов”, гр. Свищов                     

–  Р  № 850/29.09.2022 г.; 

- За продажба, правото на собственост на недвижим имот, частна общинска 

собственост, представляващ поземлен имот, с идентификатор 65766.704.96, с адрес:             

гр. Свищов, ул. „Седемнадесета“ без търг или конкурс, на собственици на сграда                 

– Р № 854/29.09.2022 г.;  

- За продажба, правото на собственост на недвижим имот, частна общинска 

собственост, представляващ поземлен имот, с идентификатор 65766.704.112, с адрес:             

гр. Свищов, ул. „Седемнадесета“, без търг или конкурс, на собственици на сграда             

– Р № 855/29.09.2022 г.;  

- Община Свищов да кандидатства с проектно предложение “Патронажна 

мобилност за доставка на топъл обяд в община Свищов” за финансиране по Целева 

програма “Патронажна мобилност за доставка на топъл обяд” към Фонд „Социална 

закрила“ на Министерство на труда и социалната политика – Р № 862/29.09.2022 г.; 

- Община Свищов да кандидатства с проектно предложение 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 – Р № 867/27.10.2022 г.; 

- За разрешаване изменение на Подробен устройствен план (ПУП) - План за 

регулация (ПР) на урегулирани поземлени имоти (УПИ) I 48, II 58 и III 58, кв. 5 по 

плана на с. Вардим – Р № 868/27.10.2022 г.; 

- За промяна на списъка на общинските жилища, приет с Решение № 73/28.01.2016 

г., Прот. № 9 на Общински съвет – Свищов – Р № 869/27.10.2022 г.; Р № 870/27.10.  

2022 г.; Р № 893/25.11.2022 г.; Р № 927/22.12.2022 г.; 

- За продажба на общинско жилище от фонд “Жилища за продажба, замяна и 

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

– Р № 871/27.10.2022 г.; Р № 872/27.10.2022 г.; Р № 894/25.11.2022 г.;                                   

Р № 928/22.12.2022 г.; 

- За учредяване възмездно право на пристрояване на пристройка към съществуваща 

сграда, находяща се в с. Козловец – Р № 874/27.10.2022 г.; 

- За продажба, правото на собственост върху застроен урегулиран поземлен имот 

УПИ IX-3241, отреден за жилищно строителство, кв. 109 (сто и девет), без търг или 

конкурс  – Р № 875/27.10.2022 г.; 

- За предоставяне под наем за стопанската 2022/2023 г. на проектираните в плана за 

земеразделяне полски пътища, които не са необходими за осигуряване на пътен достъп 

до имотите и напоителни канали, които не функционират, попадащи в масивите за 

ползване, в които същите са включени и заявени от ползвателите им в землищата на 

Община Свищов – Р № 878/27.10.2022 г.; 

- Община Свищов да кандидатства в качеството си на допустим бенефициент, 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 – Р № 885/25.11.2022 г.; 
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- Община Свищов да кандидатства 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, съфинансирано от Европейския съюз – Р № 888/25.11.2022 г.; 

- Община Свищов да кандидатства с проект с наименование „Модернизация на 

образователната среда в сградата на филиал на ДГ „Васил Левски“, находящ се на  ул. 

“Плевенско шосе“ № 5, град Свищов“, по процедура „Модернизация на образователна 

среда” към Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България 

– Р № 889/25.11.2022 г.; 

- Община Свищов да кандидатства с проект 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 – Р № 890/25.11.2022 г.; 

- Община Свищов да кандидатства с проектно предложение за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ към ПУДООС (Предприятие за управление на 

дейностите по опазване на околната среда) в Сектор „Управление на отпадъците“ за 

зелени и други биоотпадъци – Р № 891/25.11.2022 г.; 

- 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 – Р № 896/25.11.2022 г.; 

- 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                         

– Р № 903/25.11.2022 г.; 

- Да се предостави безвъзмездно, за срок от пет години, сграда - тенис зала на 

сдружение „Годжу карате клуб „Алеко“ – Р № 908/25.11.2022 г.; 

- 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 – Р № 910/25.11.2022 г.; 

- Да се проведе процедура за отдаване под аренда на земеделски земи от 

общинския поземлен фонд в землището на с. Царевец, считано от стопанската 

2022/2023 г., съгласно Закона за арендата в земеделието, чрез публичен търг с тайно 

наддаване на имоти, за дългосрочно инвестиране – създаване на масиви с трайни 

насаждения – Р № 911/25.11.2022 г.; 

- Община Свищов да кандидатства с проект, по реда на Наредба № 4 от 8 юли 2019 

г. за финансово подпомагане на изграждането и обновяването на спортни обекти – 

държавна и общинска собственост, за финансово подпомагане на дейности по 

модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на административно-

спортна сграда с идентификатор 65766.702.4449.1, разположена в поземлен имот с 

идентификатор 65766.702.4449 – градски стадион „Академик“ – гр. Свищов,                    

ул. „П. Евтимий“ 97 (публична общинска собственост, съгласно Акт                                        

№ 891/1015/28.11.2001 г., рег. № 2378, том IX, акт 53 от 15.06.2006 г. на Служба по 

вписванията) – Р № 921/06.12.2022 г.; 
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- 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“                        

– Р № 933/22.12.2022 г.; 

- За 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 – Р № 934/22.12.2022 г.; 

- За предоставяне за едногодишно ползване за стопанската 2022/2023 година на 

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

собственост на Община Свищов – Р № 942/22.12.2022 г.; 

 

 ОБЯВИ: 

- 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 го предоставя за безвъзмездно управление 

на Градски исторически музей „Алеко Константинов“ Свищов – Р № 909/25.11.2022 г.; 

 

 ПРИЕ: 

- Одитен доклад на Сметната палата за извършен финансов одит на 

консолидирания годишен финансов отчет на Община Свищов за 2021 година                    

– Р № 828/25.08.2022 г.; 

- Отчет за командировъчните разходи на Кмета на община Свищов за периода 

01.01.2022 – 30.06.2022 година – Р № 830/25.08.2022 г.; 

- Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет – Свищов от общинска 

администрация за периода 01.01.2022 – 30.06.2022 г. – Р № 840/29.09.2022 г.; 

- Механизъм за разпределение на средствата за субсидии между превозвачите, 

извършващи превоз на пътници по междуселищни автобусни линии от общинската, 

областната, междуобластната и републиканската транспортни схеми от квотата на 

Община Свищов – Р № 861/29.09.2022 г.; 

- Политика за участието на Община Свищов в публичните предприятия с общинско 

участие в капитала – Р № 861/27.10.2022 г.; 

- Годишен обобщен доклад за резултатите от дейността на общинските публични 

предприятия за 2021 г. – Р № 865/27.10.2022 г.; 

- Програма за развитие на читалищната дейност в община Свищов за 2023 година –

Р № 935/22.12.2022 г.; 

- График за провеждане на редовните заседания на Общински съвет – Свищов през 

2023 година – Р № 937/22.12.2022 г.; 

 

 РАЗРЕШИ: 

- Изработването на Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) за 

кабелна връзка за присъединяване на ФВЦ в поземлен имот с идентификатор (ПИ) 

65766.923.17 по КК и КР на землището на гр. Свищов до съществуващ СРС 20кV № 1 

от ВЕЛ „Керамичен завод“ п/ст Свищов и кабелна връзка за присъединяване на ФВЦ в 
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поземлен имот с идентификатор (ПИ) 65766.923.9 по КК и КР на землището на гр. 

Свищов до съществуващ СРС 20кV № 1 от ВЕЛ „Българско сливово“ п/ст Свищов                

– Р № 833/25.08.2022 г.; 

- Поставянето на преместваеми обекти в урегулиран поземлен имот (УПИ) XVIII, 

кв. 3 по плана на гр. Свищов (публична общинска собственост) – Р № 838/09.09.2022 г.; 

- Изработването на Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) за 

трасе на техническата инфраструктура – подземна тръбна мрежа за оптичен кабел от 

съществуващо оптично кабелно трасе на „А1 България“ ЕАД до БС VTR0065 в 

поземлен имот (ПИ), с идентификатор 07363.125.1 по КК и КР на землището на с. 

Българско Сливово, с ЕКАТТЕ 07363, общ. Свищов, като съставна част от Комплексен 

проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) по чл. 150 от Закона за устройство на 

територията (ЗУТ) – Р № 844/29.09.2022 г.; 

- 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 – Р № 895/25.11.2022 г.; 

- 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 – Р № 897/25.11.2022 г.; 

- 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  

– Р № 900/25.11.2022 г.; 

- 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                                  

– Р № 901/25.11.2022 г.; 

 

 ОДОБРИ: 

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

УПИ I - за „сеновал“ и УПИ II – за „силажно стопанство“, УПИ I - за „стадион“ и УПИ 

II – за „спорт“, кв. 1; УПИ I и УПИ II, кв. 2; УПИ  I, УПИ II и УПИ III, кв. 3; УПИ I, 

УПИ II и УПИ III, кв. 4; УПИ I, УПИ II, УПИ III и УПИ IV и УПИ V, кв. 7; УПИ I, УПИ 

II, УПИ III, УПИ IV, УПИ V и УПИ VI, кв. 8; УПИ I, УПИ II, УПИ III, УПИ IV и УПИ 

V, кв. 9 и УПИ I, УПИ II, УПИ III и УПИ IV, кв. 10 по действащия план на с. Совата, 

общ. Свищов – Р № 834/25.08.2022 г.; 

- Предложенията на директори на общински училища за формиране на маломерни 

и слети паралелки с по-малък брой ученици от допустимия съгласно чл. 65, ал. 5; чл. 68, 

ал. 2 и ал. 8; чл. 69, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Наредбата за финансирането на институциите в 

системата на предучилищното и училищното образование за учебната 2022/2023 година 

и осигуряване на допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес извън 
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определените по единни разходни стандарти за съответната дейност                                  

– Р № 835/09.09.2022 г.; 

- Актуализирани прогнози за периода 2023-2025 година – Р № 839/14.09.2022 г.; 

- Годишен отчет за изпълнение на концесионните договори през 2021 година                

– Р № 879/27.10.2022 г.; 

- Подробен устройствен план (ПУП) – Парцеларен план (ПП) и план-схема за 

газификация на Газопроводно отклонение – директен присъединителен газопровод от 

АГРС „Свищов“ до площадката на „Дунавски индустриален технологичен парк – 

Свищов“ ЕАД, гр. Свищов – Р № 898/25.11.2022 г.; 

- 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 – Р № 899/25.11.2022 г.; 

 

 УТВЪРДИ: 

- Календар с културните събития на Община Свищов за 2023 година                                

– Р № 936/22.12.2022 г.; 

 

 ОТКРИ: 

- Процедура и определяне на метод за приватизация на общински нежилищен имот 

– Р № 913/25.11.2022 г.; 

 

 ОПРЕДЕЛИ: 

- Състава на Одитния комитет на Община Свищов – Р № 810/28.07.2022 г.; 

- Имотите – частна общинска собственост, които подлежат на задължително 

застраховане – Р № 811/28.07.2022 г.; 

- Размера на основни месечни заплати на кметовете в Община Свищов                              

– Р № 815/28.07.2022 г.; 

- Художествена галерия “Николай Павлович” – гр. Свищов като второстепенен 

разпоредител с бюджет по бюджета на Община Свищов – Р № 866/27.10.2022 г.; 

- Такса за битови отпадъци за 2023 година – Р № 923/22.12.2022 г.; 

 

 ПРИЕ, ОТМЕНИ, ПРОМЕНИ, ПОТВЪРДИ, ИЗМЕНИ И/ИЛИ ДОПЪЛНИ 

НОРМАТИВЕН АКТ: 

- Измени Решение № 673/27.01.2022 г., Протокол № 43 на Общински съвет – 

Свищов – Р № 829/25.08.2022 г.; 

- Отмени Решение № 750/28.04.2022 г., Протокол № 47  на Общински съвет – 

Свищов и предоставяне на Общинска служба по земеделие – Свищов поземлен имот, 

частна общинска собственост за обезщетяване, в изпълнение на Съдебно Решение за 

признато право на собственост – Р № 857/29.09.2022 г.; 
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- Отмени Решение № 877/27.10.2022 г., Прот. № 56 на Общински съвет – Свищов за 

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

№ ОА04-10923/14.11.2022 г. на Областен управител на област Велико Търново                     

– Р № 907/25.11.2022 г.; 

- Отложи приемането на решение за 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                           

– Р № 912/25.11.2022 г.; 

- Прие 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 – Р № 938/22.12.2022 г.; 

- Прие 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 – Р № 939/22.12.2022 г.; 

-  

 УПЪЛНОМОЩИ: 

- Представител на Община Свищов за участие в заседание на Общото събрание на 

Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и 

канализация Йовковци“ ООД,  гр. Велико Търново – Р № 841/29.09.2022 г.;  

- Кмета на община Свищов да извърши пряко възлагане по отношение 

изпълнението на превози по посочената в Решение № ОА04-10517 от 07.11.2022 г. на 

Областен управител на област Велико Търново автобусна линия София – Свищов, 

маршрутно разписание № 4201 от 31.07.2007 г., с час на тръгване от София – 16,00 ч., 

съответно 06,30 ч. от Свищов, съгласно утвърдената Републиканска транспортна схема, 

като сключи договор със срок до провеждане и приключване на процедура за възлагане 

на маршрутното разписание, но не повече от две години – Р № 892/25.11.2022 г.; 

- Кмета на община Свищов да започне процедура по чл. 54 от Закона за държавната 

собственост (ЗДС), като подаде искане за безвъзмездно прехвърляне в собственост от 

държавата в полза на Община Свищов, на недвижим имот, държавна собственост, 

находящ се в град Свищов, местност „Погреби-Поделение” – Р № 920/25.11.2022 г.; 

- Кмета на община Свищов да издаде Запис на заповед, без протест и разноски, в 

полза на Министерство на младежта и спорта за обект: „Основен ремонт, реконструкция 

на трибуни, благоустрояване на стадион „Академик“, първи етап – Модернизация и 

въвеждане на мерки за енергийна ефективност на административно-спортна сграда“, 

одобрен за финансово подпомагане, съгласно Заповед № РД-09-1021 от 14.12.2022 г. на 

Министерството на младежта и спорта гр. София – Р № 922/19.12.2022 г.; 

 

 ИЗРАЗИ: 

- Предварително съгласие за промяна предназначението на земеделска земя за 

неземеделски нужди – Р № 876/27.10.2022 г.; 
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 ОТПУСНА: 

- Еднократни парични помощи по решение на Общински съвет – Свищов  в размер 

на 8 590 лв. – Р № 825/28.07.2022 г.;  Р № 826/28.07.2022 г.;  Р №  832/25.08.2022 г.;             

Р № 858/29.09.2022 г.; Р № 859/29.09.2022 г.; Р № 880/27.10.2022 г.; Р № 881/27.10.               

2022 г.; Р 882/27.10.2022 г.; Р № 883/27.10.2022 г.; Р № 914/25.11.2022 г.;                             

Р № 915/25.11.2022 г.; Р № 916/25.11.2022 г.; Р № 917/25.11.2022 г.; Р № 918/25.11.          

2022 г.; Р № 940/22.12.2022 г.; Р № 941/22.12.2022 г.;  
- Отпусна еднократна парична помощ на СК „Джудоспорт“ – Свищов за участие в 

Световно първенство по самбо за кадети до 18 години, което ще се проведе през периода                

12-17.10.2022 година, в гр. Ереван, Република Армения – Р № 860/29.09.2022 г.; 
 

 УПРАЖНИ ПРАВАТА СИ НА ПРИНЦИПАЛ: 

- Одобри отпускането на целева субсидия от бюджета на Община Свищов на 

„Многопрофилна болница за активно лечение Д-р Димитър Павлович” ЕООД, град 

Свищов – Р № 812/28.07.2022 г.; 

- Увеличи капитала на търговско дружество „Център за управление на отпадъци“ 

ЕООД, с ЕИК 204704655 – Р № 813/28.07.2022 г.; 

- Увеличи капитала на търговско дружество „Дунавски индустриален технологичен 

парк – Свищов“ ЕАД, с ЕИК  205443197 –  Р № 814/28.07.2022 г.; 

- Даде съгласие да се проведе конкурс за избор на трима членове на Съвета на 

директорите на “ДУНАВСКИ ИНДУСТРИАЛЕН ТЕХНОЛОГИЧЕН ПАРК – 

СВИЩОВ“ ЕАД, ЕИК 205443197 – Р № 842/29.09.2022 г.; 

- Прие решение за прекратяване на „Медико-техническа лаборатория – Свищов“ 

ЕООД, ЕИК 104514085 – Р № 887/25.11.2022 г.; 

 

 ПРИЕ РЕШЕНИЕ: 

- За промени в разчета за финансиране на капиталовите разходи на Община 

Свищов през 2022 година – създаване на нов обект – Р № 809/28.07.2022 г.; 

- За актуализиране на Списъка на средищните и защитените детски градини и 

училища за учебната 2022/2023 година – Р № 824/28.07.2022 г.;  

- За актуализация на бюджета на Община Свищов за 2022 година                               

– Р № 837/09.09.2022 г.;  

- За промени в разчета за финансиране на капиталовите разходи на Община 

Свищов през 2022 година – създаване на нов обект – Р № 884/27.10.2022 г.;  

- За 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“, 

финансиран по Административен договор № BG05SFPR002-2.001-0011-С01/09.11.2022 

г. (регистрационен номер в Община Свищов № 94-Д-709) – Р № 886/25.11.2022 г.;  

- За бюджетните разплащания на Община Свищов през 2023 година до приемане на 

бюджета на Община Свищов за 2023 година – Р  № 924/22.12.2022 г.; 
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- За създаване на Художествена галерия „Николай Павлович” (общински културен 

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

– Р  № 925/22.12.2022 г.; 

- За приемане и предаване на подменените и новоизградените публични 

активи/обекти от „Водоснабдяване и Канализация  Йовковци“ ООД, гр. 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 – Р  № 926/22.12.2022 г.; 

3. Дейност на комисиите към Общински съвет – Свищов 

Постоянните комисии към Общинския съвет са онези структури, които са в 

основата на динамиката на цялата дейност на местния законодателен орган. В тях се 

водят споровете и дискусиите, сблъскват се мненията и позициите, правят се разумните 

компромиси, докато се стигне до общо становище – с високото съзнание, че то трябва 

да е най-правилното и най-полезното за хората, за града и за общината. Там подробно се 

разгледаха всички материали и се изясниха много проблеми. 

-  За периода 01.07.2022 г. – 31.12.2022 г. са проведени общо 54 присъствени 

заседания на постоянните комисии при Общински съвет – Свищов.  

 

1.  “Икономическо развитие, финанси и бюджет”  

9 заседания 

 
21.07.22 г. - присъствено 27.10.22 г. – присъствено 

 

18.08.22 г. - присъствено 17.11.22 г. - присъствено 

21.09.22 г. - присъствено 15.12.22 г. - присъствено  

/съвм. с ПК по ТСУ и ОА/ 

20.10.22 г. - присъствено 20.12.22 г. - присъствено  

/съвм. с ПК по ТСУ и ОА/ 

19.10.22 г. - присъствено  

2.  “ТСУ и общински активи”  

7 заседания 

 
20.07.22 г. - присъствено 17.11.22 г. - присъствено 

18.08.22 г. - присъствено 15.12.22 г. - присъствено  

/съвм. с ПК по ИРФБ/ 

21.09.22 г. - присъствено 20.12.22 г. - присъствено  

/съвм. с ПК по ИРФБ/ 

19.10.22 г. - присъствено  

3.  “Здравеопазване, социална политика, младежта, 

спорт и туризъм” 

 

7 заседания 

 21.07.22 г. - присъствено 16.11.22 г. - присъствено 

17.08.22 г. - присъствено 14.12.22 г. - присъствено 

mailto:obsavet@svishtov.bg


  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 

 

 
 

12 
 

20.09.22 г. - присъствено 19.12.22 г. – присъствено 

 /съвм. с ПК по НУГПОРС/ 

17.10.22 г. - присъствено  

4.  “Образование, култура и вероизповедания”  

7 заседания 21.07.22 г. - присъствено 18.10.22 г. - присъствено 

16.08.22 г. - присъствено 14.11.22 г. - присъствено 

08.09.22 г. - присъствено 13.12.22 г. - присъствено 

20.09.22 г. - присъствено  

5.  „Нормативна уредба, граждански права, обществен 

ред и сигурност” 

 

6 заседания 

 

 

 

18.07.22 г. - присъствено 18.10.22 г. - присъствено 

15.08.22 г. - присъствено 14.11.22 г. - присъствено 

19.09.22 г. - присъствено 19.12.22 г. – присъствено 

 /съвм. с ПК по ЗСПМСТ/ 

6.  „Земеделие, гори, околна среда и води”  

6 заседания 

 
18.07.22 г. - присъствено 17.10.22 г. - присъствено 

16.08.22 г. - присъствено 15.11.22 г. - присъствено 

19.09.22 г. - присъствено 12.12.22 г. – присъствено  

7.  “Приватизация и следприватизационен контрол”  

6 заседания 

 
18.07.22 г. - присъствено 17.10.22 г. - присъствено 

15.08.22 г. - присъствено 15.11.22 г. - присъствено 

19.09.22 г. - присъствено 12.12.22 г. – присъствено  

8.  “ЗПКОНПИ”  

6 заседания 

 
18.07.22 г. - присъствено 18.10.22 г. - присъствено 

15.08.22 г. - присъствено 14.11.22 г. - присъствено 

19.09.22 г. - присъствено 12.12.22 г. – присъствено  

 

- Комисия по чл. 3 от Правилника за организацията и реда на работа на 

Общинската програма за асистирана репродукция и лечение на репродуктивни 

заболявания в Община Свищов:  
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За отчетния период комисията е провела 1 заседание и е взела 1 решение за 

отпускане на финансови средства за извършване на Ин витро процедури.  

 

 

Уважаеми общински съветници, 

Уважаеми господин Кмет, 

Дами и господа, 

 

Отчитайки периода се постарах да обхвана цялата работа на Общински съвет – 

Свищов. Не се спирам на детайлите в многообхватната ни работа, както и на всички 

инициативи на Общински съвет – Свищов. 

Сигурен съм, че можем повече, че постигнатото е малка стъпка по пътя, който 

следва да извървим заедно в името на общата ни цел – добруването на съгражданите ни.  

Убеден съм в мъдростта, отговорността и съпричастността Ви за развитието и 

бъдещето на нашата община.  

 

 

 

С уважение: 

Д-Р КРИСТИЯН КИРИЛОВ 

Председател на Общински съвет – Свищов 
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