
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СВИЩОВ 
 

ПРЕПИС! 

До…………………….............. 

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

 

№ 963 

 

от заседание на Общинския съвет, 

проведено на 23.02.2023 г., Прот. № 65 
 

 

ОТНОСНО: Определяне на пасищата, мерите и ливадите от Общинския 

поземлен фонд (ОПФ) за общо и индивидуално ползване в 

землищата на Община Свищов 

 

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

администрация (ЗМСМА), чл. 37и, ал. 3 и чл. 37о, ал. 1, т. 1 от Закона за собствеността 

и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), във връзка с докладна записка с рег. 

индекс № 08-00-332/08.02.2023 г. от Магдалена Атанасова - ст.експерт „ПФ“, дирекция 

„УССД“ и предложение с Вх. № 1785/09.02.2023 г. от д-р Генчо Генчев – Кмет на 

община Свищов, Общински съвет – Свищов, 

 

Р Е Ш И: 
 

I. Определя пасищата, мерите и ливадите от ОПФ за общо и индивидуално 

ползване в землищата на Община Свищов за стопанската 2023/2024 г., съгласно 

Приложение № 1 и Приложение № 2. 

II. Задължава Кмета на община Свищов, в съответствие с чл. 52, ал. 5 от ЗМСМА, 

30% от постъпленията от наеми на земеделски земи от ОПФ с НТП – пасища, мери и 

ливади, да бъдат използвани за изпълнение на дейности от местно значение в 

населените места на Община Свищов. Упълномощава Кмета на община Свищов да 

извърши всички правни и фактически действия по реализиране на настоящото 

решение.  

Настоящото решението влиза в сила от деня на приемането му. 

МОТИВИ: Съгласно чл. 37и, ал. 3 от ЗСПЗЗ, Общинският съвет следва да вземе 

решение в срок до 1 март, с което да определи списък с имотите от ОПФ, определени за 

общо и индивидуално ползване, който съдържа данни за землище, номер на имот, 

площ, начин на трайно ползване и категория. 

Решението се обявява на видно място в сградата на Община Свищов, кметствата и 

се публикува на интернет страницата на Общината в срок до 1 март. 

 

В заседанието участват 27 общински съветници. 

Гласували “За” – 27, “Против” – няма и “Въздържали се” – няма.  

        

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: …/п/ … 

                                         /д-р Кристиян Кирилов/ 

Вярно при ОбС: ………………… 

                        /Л. Миронова/ 




































