
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СВИЩОВ 
 

ПРЕПИС! 

До…………………….............. 

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
 

№ 792 
 

от заседание на Общинския съвет, 

проведено на 30.06.2022 г., Прот. № 50 

 

 

ОТНОСНО: Даване на съгласие главният архитект на Община Свищов да 

издаде виза за проектиране на паркинг в урегулиран поземлен 

имот (УПИ) I, кв. 73 по плана на гр. Свищов 

 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация (ЗМСМА), чл. 3, ал. 8 от Наредбата за реда за 

придобиване, управление и разпореждане със собствеността на Община Свищов 

(НРПУРСОС), по Заявление с Вх. № 94-M-270/30.05.2022 г. за издаване на виза за 

проектиране на паркинг от Д. Л. Ф., с адрес: гр. С., ул. „***“ № * и във връзка с 

предложение с Вх. № 1432/08.06.2022 г. от д-р Генчо Генчев – Кмет на община 

Свищов, Общински съвет – Свищов, 

 

Р Е Ш И: 

 

I. Дава съгласие главният архитект на Община Свищов да издаде виза за 

проектиране на паркинг в урегулиран поземлен имот (УПИ) I, кв. 73 по плана на 

гр. Свищов. 

МОТИВИ: 1. Със Заявление с Вх. № 94-M-270/30.05.2022 г. от Д. Л. Ф., с 

адрес: гр. С., ул. „***“ № *, собственик на самостоятелен обект в сграда с 

идентификатор 65766.702.4804.1.42, съгласно Постановление за възлагане на 

недвижими имоти от 10.11.2021 г., вписано в Служба по вписванията с вх. рег.             

№ 159, акт № 83, т. I, д. 69/31.01.2022 г., е внесено искане за издаване на виза за 

проектиране на паркинг в урегулиран поземлен имот (УПИ) I, кв. 73 по плана на 

гр. Свищов, АЧОС № 4531/01.08.2011 г., вписан в Служба по вписванията с № 114, 

рег. № 2886, т. Х/11 г. 

 

В заседанието участват 25 общински съветници. 

Гласували “За” – 25, “Против” – няма и “Въздържали се” – няма. 

        

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: …/п/ … 

                                         /д-р Кристиян Кирилов/ 

Вярно при ОбС: ………………… 

                           /Л. Миронова/ 


