
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 27.10.2022 г. /Четвъртък/ от 14.00 часа, в 

Зала № 1 на Общината при следния: 

 
ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. Приемане на Политика за участието на Община Свищов в публичните 

предприятия с общинско участие в капитала. 

2. Приемане на Годишен обобщен доклад за резултатите от дейността на 

общинските публични предприятия за 2021 г. 

3. Определяне на Художествена галерия “Николай Павлович” – гр. Свищов като 

второстепенен разпоредител с бюджет по бюджета на Община Свищов. 

4. Кандидатстване на Община Свищов с проектно предложение по процедура 

BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома” за директно предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ по Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027, 

съфинансирана от Европейския съюз. 

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

(ПУП) - План за регулация (ПР) на урегулирани поземлени имоти (УПИ) I 48, II 58 и III 

58, кв. 5 по плана на  с. Вардим. 

6. Промяна на списъка на общинските жилища, приет с Решение № 73/28.01.     

2016 г., Прот. № 9 на Общински съвет – Свищов – 2 броя. 

7. Продажба на общинско жилище от фонд “Жилища за продажба, замяна и 

обезщетявaне на бивши собственици, чиито имоти са отчуждeни за общински нужди” – 

2 броя. 

8. Актуализиране на „Годишна програма за управление и разпореждане с имоти, 

общинска собственост в Община Свищов през 2022 година”. 

9. Даване на съгласие за учредяване възмездно право на пристрояване на 

пристройка към съществуваща сграда, находяща се в с. Козловец. 

10. Даване на съгласие за продажба, правото на собственост върху застроен 

урегулиран поземлен имот УПИ IX-3241, отреден за жилищно строителство, кв. 109 

(сто и девет), без търг или конкурс. 

11. Изразяване на предварително съгласие за промяна предназначението на 

земеделска земя за неземеделски нужди. 

12. Управление на частна общинска собственост. 
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13. Предоставяне за едногодишно ползване за стопанската 2022/2023 г. на полски 

пътища и напоителни канали, които не функционират, собственост на Община Свищов. 

14. Одобряване на Годишен отчет за изпълнение на концесионните договори през 

2021 година. 

15. Отпускане на еднократни парични помощи. 

16. Въпроси към Кмета на Общината и отговори.  

 

 

С уважение: 

Д-Р КРИСТИЯН КИРИЛОВ  

Председател на Общински съвет – Свищов 


