
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 31.03.2022 г. /Четвъртък/ от 14.00 часа, в Първо Българско Народно Читалище 

„Еленка и Кирил Д. Аврамови – 1856“ при следния: 

 

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД: 

 

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

собственост в Община Свищов през 2022 година.  

2. Приемане на Годишен план за приватизация в Община Свищов през 2022 година. 

3. Приемане Бюджета на Община Свищов за 2022 г. 

4. Одобряване на Прогнози за периода  2023-2025 година. 

5. Определяне размера на основни месечни заплати на кметовете в община Свищов. 

6. Изразяване на становище по коригиран бизнес план за развитие на дейността на 

„Водоснабдяване и канализация – Йовковци“ ООД – гр. Велико Търново, като ВиК оператор 

за периода 2022-2026 г. 

7. Провеждане на извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на 

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

гр. Велико Търново. 

8. Изменение на организационната и управленска структура на „Център за управление на 

отпадъци“ ЕООД (ЕИК 204704655). 

9. Даване на съгласие за одобряване на Проект за изменение на  Подробен устройствен 

план (ПУП) - План за регулация и застрояване (ПРЗ) на урегулирани поземлени имоти (УПИ) 

III – за „училище“ и (УПИ) IV, кв. 32 по действащия план на с. Овча могила. 

10. 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) – за 

“ДСП “Булгарплод Република“, Западна индустриална зона (ЗИЗ) на гр. Свищов. 

11. Даване на съгласие за изграждане на обособени и урегулирани паркоместа на           

ул. „Патриарх Евтимий“ и ул. „Иваница Данчев“ в гр. Свищов, върху терен (улично и 

тротоарно пространство – части от ПИ 65766.702.9640, ПИ 65766.702.9638 и ПИ 

65766.702.202) – публична общинска собственост, непосредствено до построена сграда на      

ул. „Патриарх Евтимий“ 67А (УПИ VIII-4514 (ПИ 65766.702.9790)), кв. 205 по плана на         

гр. Свищов. 

12. Упълномощаване на Кмета на община Свищов да дава предварително съгласие и да 

провежда процедурите за учредяването на право на прокарване на отклонения от общи мрежи 

и съоръжения на техническата инфраструктура за нуждите на физически и юридически лица 

през общински поземлени имоти, вкл. и земи по чл. 19 от Закона за собствеността и 

ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), на основание чл. 29, ал. 1 от Закона за опазване на 

mailto:obsavet@svishtov.bg


земеделските земи (ЗОЗЗ), във връзка с чл. 30, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за 

опазване на земеделските земи (ППЗОЗЗ). 

13. Даване на съгласие за отдаване под наем без търг или конкурс, помещение, находящо 

се в общинска сграда на ул. “Т. Миланович” № 2 на сдружение “Клуб Естрада за поп и рок 

изпълнители - гр. Свищов”. 

14. Даване на съгласие за удължаване срока на договор, сключен  между Кметство 

Вардим и „АИППМП д-р Нина Стоянова” ЕООД за наем на имот частна общинска 

собственост – помещения за лекарска практика. 

15. Обявяване на част от имот, публична общинска собственост в частна общинска 

собственост и управление на частна общинска собственост, с адрес на имота: гр. Свищов,      

ул. “Д. Г. Анев” № 4. 

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

имот, представляващ поземлен имот с идентификатор 65766.53.80, местност “Фара“. 

17. Приемане на Правилник за вътрешния ред в сграда със социални жилища в община 

Свищов. 

18. Изменения в Наредбата за гробищните паркове и погребално-обредната дейност на 

територията на община Свищов, приета с Решение № 158/31.03.2016 г., Прот. № 16 на 

Общински съвет – Свищов. 

19.  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). 

20.  Представяне на Отчет за управлението и разпореждането с общинската собственост за 

периода 01.01.2021 - 31.12.2021 година. 

21.  Приемане на Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет – Свищов от 

общинска администрация за периода 01.07.2021 – 31.12.2021 г. 

22. Въпроси към Кмета на Общината и отговори.  

 

 

С уважение: 

Д-Р КРИСТИЯН КИРИЛОВ  

Председател на Общински съвет – Свищов 


