
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, чл. 42,  ал. 1 и 

ал. 2 и чл. 103, 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 24.02.2022 г. 

/Четвъртък/ от 14.00 часа, чрез платформата ZOOM, при следния: 

 

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД: 

 
1. Представяне на Годишен отчет за 2021 г. за изпълнението на „Програма за 

управление на Община Свищов 2019-2023 г.“ 

2. Одобряване на декларации за намаляване размера на дължимата такса битови 

отпадъци за 2022 година, съгласно чл. 21, ал. 5 и във връзка с чл. 20, ал. 5 и чл. 21, ал. 1 

от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги 

на територията на община Свищов. 

3. Кандидатстване на Община Свищов с проект “Модернизация на кухненско 

оборудване на Домашен социален патронаж – гр. Свищов“ за финансиране от Фонд 

„Социална закрила“ на Министерство на труда и социалната политика. 

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

(ПУП) – План за регулация (ПР) на урегулиран поземлен имот (УПИ) II – 461, кв. 13 по 

действащия план на с. Ореш. 

5. Даване на съгласие за отдаване под наем без търг или конкурс част от имот, 

публична общинска собственост, в землището на с. Царевец на „ЦЕТИН България“ 

ЕАД. 

6. Даване на съгласие за отдаване под наем без търг или конкурс част от имот, 

публична общинска собственост, в землището на с. Вардим на „ЦЕТИН България“ 

ЕАД. 

7. Даване на съгласие за удължаване срок на договор, сключен между Община 

Свищов и „МТ РИЪЛ ПРОПЪРТИС“ АД, гр. София за наем на общински терен, за 

поставяне на временно съоръжение, в УПИ VIІ-3499, кв. 168 по РП на гр. Свищов. 

8. Даване на съгласие за удължаване срок на договор, сключен между Община 

Свищов и „МТ РИЪЛ ПРОПЪРТИС“ АД, гр. София, за наем на общински терен, за 

поставяне на временно съоръжение, в УПИ XVІ-4107, кв. 16 по РП на гр. Свищов. 

9. Въпроси към Кмета на Общината и отговори.  

С уважение: 

Д-Р КРИСТИЯН КИРИЛОВ  
Председател на Общински съвет – Свищов 

mailto:obsavet@svishtov.bg

