
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 23.02.2023 г. /Четвъртък/ от 

14.00 часа, в Зала № 1 на Общината при следния: 
 

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. Представяне на Годишен отчет за 2022 г. за изпълнението на „Програма за 

управление на Община Свищов 2019-2023“. 

2. Представяне на Отчет за дейността на Общински съвет – Свищов и на 

неговите комисии за периода 01.07.2022 – 31.12.2022 г. 

3. Приемане на Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет – 

Свищов от общинска администрация за периода 01.07.2022 – 31.12.2022 г. 

4. Предоставяне на парична помощ на Република Турция във връзка с 

преодоляване на последствията от разрушителните земетресения през месец 

февруари 2023 година. 

5. Кандидатстване по проект „Красива България” за 2023 г., Мярка М02 

„Подобряване на социалната инфраструктура”. 

6. Кандидатстване на Община Свищов с проектно предложение по процедура 

чрез директно предоставяне на средства от Механизма за възстановяване и 

устойчивост на конкретни крайни получатели за изпълнение на инвестиции  BG-

RRP-11.011 „Повишаване на енергийната ефективност на социалната 

инфраструктура за предоставяне на социални услуги, делегирана от държавата 

дейност“ (Програма за модернизиране на дългосрочната грижа). 

7. Разрешение за изработване на Проект за частично изменение (ЧИ) на Общия 

устройствен план (ОУП) на Община Свищов за поземлен имот (ПИ) с 

идентификатор 65766.923.22 по КК и КР на гр. Свищов. 

8. Разрешение за изработване на Проект за частично изменение (ЧИ) на Общия 

устройствен план (ОУП) на Община Свищов за поземлен имот (ПИ) с 

идентификатор 49028.142.20, местност „Кантона“, по КК и КР на землището на       

с. Морава, общ. Свищов, едновременно с разрешение за изработване на Подробен 

устройствен план – План за регулация и застрояване (ПРЗ) за ПИ с идентификатор 

49028.142.20 по КК и КР на землището на с. Морава. 
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9. Даване на съгласие за одобряване на Проект за 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. 

10. Даване на съгласие за одобряване на Проект за изменение на  Подробен 

устройствен план (ПУП) - План за регулация и застрояване (ПРЗ) за кв. 93а по 

действащия план на с. Ореш, общ. Свищов. 

11. Предоставяне на недвижими имоти, частна общинска собственост за 

безвъзмездно ползване. 

12. Погасяване право на строеж върху общински недвижим имот. 

13. Даване на съгласие за отдаване под наем без търг или конкурс на „А1 

Тауърс България“ ЕООД, част от имот публична общинска собственост, в  

землището на с. Ореш. 

14. Определяне на пасищата, мерите и ливадите от Общинския поземлен фонд 

(ОПФ) за общо и индивидуално ползване в землищата на Община Свищов. 

15. Приемане на Правилата за ползване на пасищата, мерите и ливадите от 

общинския поземлен фонд (ОПФ) в землищата на Община Свищов за стопанската 

2023-2024 г. 

16. Приемане на Годишен план за паша в землищата на Община Свищов за 

стопанската 2023-2024 г. 

17. Приемане на Механизъм за разпределение на предвидената в ПМС № 

11/25.01.2023 г. субсидия за междуселищен пътнически превоз между превозвачите, 

с които Община Свищов има сключени договори за извършване превоз на пътници, 

по утвърдените транспортни схеми. 

18. Отпускане на еднократни парични помощи.  

19. Въпроси към Кмета на Общината и отговори.  

 

С уважение: 

Д-Р КРИСТИЯН КИРИЛОВ  

Председател на Общински съвет – Свищов 


