
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СВИЩОВ 
 

ПРЕПИС! 

До…………………….............. 

 

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
 

№ 922 
 

от заседание на Общинския съвет, 

проведено на 19.12.2022 г., Прот. № 60 

 

 

ОТНОСНО: Издаване на Запис на заповед за обект: „Основен ремонт, 

реконструкция на трибуни, благоустрояване на стадион 

„Академик“, първи етап – Модернизация и въвеждане на мерки 

за енергийна ефективност на административно-спортна сграда“, 

одобрен за финансово подпомагане, съгласно Заповед № РД-09-

1021 от 14.12.2022 г. на Министерството на младежта и спорта 

гр. София 

 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23, ал. 2 и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), във връзка с 

Решение № 921/06.12.2022 г., Прот. № 59 на Общински съвет – Свищов за 

кандидатстване на Община Свищов с проект за финансово подпомагане на 

дейности по модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на 

административно-спортна сграда на стадион „Академик“ по Наредба № 4 от         

08 юли 2019 г. за финансово подпомагане на изграждането и обновяването на 

спортни обекти – държавна и общинска собственост, Заповед № РД-09-1021 от 

14.12.2022 г. на Министерството на младежта и спорта гр. София за финансово 

подпомагане на обект: „Основен ремонт, реконструкция на трибуни, 

благоустрояване на стадион „Академик“, първи етап – Модернизация и въвеждане 

на мерки за енергийна ефективност на административно-спортна сграда“ и 

предложение с Вх. № 1717/15.12.2022 г. от д-р Генчо Генчев – Кмет на община 

Свищов, Общински   съвет – Свищов, 

 

Р Е Ш И: 

 

1. Упълномощава Кмета на община Свищов да издаде Запис на заповед, без 

протест и разноски, в полза на Министерство на младежта и спорта, за сума в 

размер до 447 772,58 лв. (Четиристотин четиридесет и седем хиляди седемстотин 

седемдесет и два лв. и 58 стотинки), представляващи до 100 % от стойността на 

финансовото подпомагане на обект: „Основен ремонт, реконструкция на трибуни, 

благоустрояване на стадион „Академик“, първи етап – Модернизация и въвеждане 

на мерки за енергийна ефективност на административно-спортна сграда“, със срок 

на предявяване на плащането до 31 май 2024 г. 



2. Възлага на Кмета на община Свищов – д-р Генчо Божинов Генчев да 

подписва всички необходими документи и да извършва всички необходими 

фактически и правни действия относно изготвянето на Запис на заповед, съгласно 

изискванията на Министерство на младежта и спорта.  

МОТИВИ: Издаването на Запис на заповед в полза на Министерство на 

младежта и спорта е съгласно изискванията на Заповед № РД-09-1021 от 14.12. 

2022 г. на Министерството на младежта и спорта гр. София за финансово 

подпомагане на обект: „Основен ремонт, реконструкция на трибуни, 

благоустрояване на стадион „Академик“, първи етап – Модернизация и въвеждане 

на мерки за енергийна ефективност на административно-спортна сграда“. 

Правната терминология е, както следва: 

Записът на заповед е ценна книга, писмено обещание за безусловно плащане. 

Записът на заповед е форма на писмено, доброволно и предварително уреждане на 

финансови отношения между лица. 

Записът на заповед е уреден в гл. 31 от Търговския закон. Легална дефиниция 

липсва. В практиката е прието под Запис на заповед да се разбира безусловно 

писмено обещание на едно лице-издател (платец) да плати на друго лице-поемател 

фиксирана сума пари на определен падеж или на негова заповед. Разпоредбите за 

запис на заповед се съдържат в чл. 535-538 от Търговския закон, а при липса на 

такива, се прилагат тези на менителницата, доколкото са съвместими с естеството 

им. 

Лицата, обвързани със записа на заповед, са: 

 Издател – лицето, издател на записа на заповедта, което същевременно е и 

платец по нея; 

 Поемател – лицето-кредитор, на което следва да се плати. 

 

В заседанието участват 26 общински съветници. 

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

        

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: …/п/ … 

                                         /д-р Кристиян Кирилов/ 

 

Вярно при ОбС: ………………… 

                             /Л. Миронова/ 


