
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СВИЩОВ 
 

ПРЕПИС! 

До…………………….............. 

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

 

№ 952 

 

от заседание на Общинския съвет, 

проведено на 23.02.2023 г., Прот. № 65 

 

 

ОТНОСНО: Приемане на Отчет за изпълнение на решенията на Общински   

съвет – Свищов от общинска администрация за периода 01.07.   

2022 – 31.12.2022 г. 

 

 

На основание чл. 21, ал. 2 и чл. 44, ал. 1, т. 7 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) и във връзка с предложение с 

Вх. № 1788/10.02.2023 г. от д-р Генчо Генчев – Кмет на община Свищов, Общински 

съвет – Свищов, 

 

Р Е Ш И: 

 

Приема Отчета на Кмета на общината, относно изпълнение на решенията на 

Общински съвет – Свищов от общинската администрация за периода 01.07.2022 – 

31.12.2022 г. 

МОТИВИ: Изпълнение на чл. 44, ал. 1, т. 7 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация (ЗМСМА). 

 
В заседанието участват 28 общински съветници. 

Гласували “За” – 26, “Против” – няма и “Въздържали се” – 2.  

        

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: …/п/ … 

                                         /д-р Кристиян Кирилов/ 

 

Вярно при ОбС: ………………… 

                             /Л. Миронова/ 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

ДО 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

СВИЩОВ 

 

 

О Т Ч Е Т 
 

от Генчо Божинов Генчев 

кмет на община Свищов 

 

Относно: Изпълнение на решенията на Общински съвет от общинска 

администрация 

 

В периода 01.07.2022 – 31.12.2022 г. Общински съвет Свищов е провел 11 

заседания – 5 редовни и 6 извънредни. 

В този период са приети 134 решения, от които 1 е насочено към работата 

на Общинския съвет и неговите постоянни комисии и 133 към общинската 

администрация, бюджетните звена и търговските дружества. 

По тематика приетите и изпълнени решения се разпределят както следва: 

- по въпросите от финансовата и бюджетна политика, осъществявана в 

общината и звената от бюджетната сфера – 28 

- по общинската собственост и приватизация – 48 

- по въпросите на строителството, благоустрояването и хигиенизирането 

на общинския център, водоснабдяването и дейностите по комунално 

обслужване -  15 

 - по въпросите на стопанските дейности, общинските търговски дружества 

и бюджетни звена -  9 

- по административно – организационните въпроси, приемане на 

структура, правилници, стратегии, наредби, програми и др. – 22 

- по хуманитарни дейности – 3 

- други – 8 

Анализирайки изпълнението на приетите решения на Общински съвет 

можем отбележим, че през отчетния период  няма неизпълнени решения. 

Решенията на Общински съвет Свищов стават достояние на 

обществеността от интернет страницата на Община Свищов. 

Във вестниците „Дунавско дело“ и „Дунавска зора“ се публикуват 

приетите от Общинския съвет програми, наредби и правилници. 



 
 

 

На основата на направения отчет по изпълнение на решенията, приети на 

заседания от месец юли до месец декември 2022 г., предлагам Общинския съвет 

да приеме следното  

 

 

Р Е Ш Е Н И Е: 

 

На основание чл.21, ал.2 и чл.44, ал.1, т.7 от ЗМСМА, Общинският съвет 

приема отчета на Кмета на общината, относно изпълнение на решенията на 

Общинския съвет от общинската администрация за отчетния период. 

 

 

 

Кмет: 

         /Д-р Генчо Генчев / 

        

 

 


