
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СВИЩОВ 
 

ПРЕПИС! 

До…………………….............. 

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
 

№ 888 
 

от заседание на Общинския съвет, 

проведено на 25.11.2022 г., Прот. № 57 

 

 

ОТНОСНО:  Кандидатстване на Община Свищов с проектно предложение по 

процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ BG05SFPR002-2.002 „Укрепване на общинския капацитет” по 

Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация (ЗМСМА), във връзка с т. 9.3.1 и т. 20 от Условия за 

кандидатстване по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ BG05SFPR002-2.002 „Укрепване на общинския капацитет” по Програма „Развитие 

на човешките ресурси” 2021-2027 и предложение с Вх. № 1655/15.11.   2022 г. от д-р 

Генчо Генчев – Кмет на община Свищов, Общински   съвет – Свищов, 

 

Р Е Ш И: 

 

Дава съгласие Община Свищов да кандидатства с проектно предложение по 

процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-

2.002 „Укрепване на общинския капацитет” по Програма „Развитие на човешките 

ресурси” 2021-2027, съфинансирано от Европейския съюз. 

МОТИВИ: С проектното предложение  се цели да се подкрепи реформирането на 

социалните услуги в Община Свищов, да се улесни прехода към новото законодателство 

и механизми, чрез укрепване на административния капацитет. 

За плавното и безпроблемно въвеждане на реформите в областта на социалните 

услуги и личната помощ и предоставянето на по-ефективна, ефикасна и качествена грижа 

на лицата от най-уязвимите групи от населението, настоящата процедура  предоставя 

интегрирана подкрепа на общините. Така ще се изпълнят правомощията на Общината по 

ЗСУ, ЗХУ и ЗЛП. 

Съгласно т. 20 от Условия за кандидатстване по процедура чрез директно 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.002 „Укрепване на 

общинския капацитет” по Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027, при 

подаване на проектното предложение кандидатът трябва да представи препис от решение 

на  Общински съвет /сканирано и прикачено в ИСУН/.   

 

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/ 


