
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СВИЩОВ 
 

ПРЕПИС! 

До…………………….............. 

 

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
 

№ 924 
 

от заседание на Общинския съвет, 

проведено на 22.12.2022 г., Прот. № 61 

 

 

ОТНОСНО:  Бюджетните разплащания на Община Свищов през 2023 година 

до приемане на бюджета на Община Свищов за 2023 година 

 

 

На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация (ЗМСМА), чл. 7, ал. 5, във връзка с чл. 98 и 129 от Закона за 

публичните финанси (ЗПФ) и предложение с Вх. № 1714/14.12.2022 г. от д-р Генчо 

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

 

Р Е Ш И: 

 

Считано от 01.01.2023 година: 

1. Дава съгласие Кметът на Общината при получаване на целеви трансфери от 

министерства да извършва разходи, в т. ч. капиталови през 2023 година в 

съответствие със сключени договори  и поети ангажименти през 2022 година.  

2. Дава съгласие Кметът на Общината да продължава предоставянето на 

трансфери към бюджетни организации извън системата на Общината през 2023 

година, съгласно сключени договори.  

3. Дава съгласие Кметът на Общината да продължава усвояването на кредит от 

финансова институция през 2023 година при спазване срока за усвояване по 

договора.   

4. Дава съгласие Кметът на Общината да продължава извършването и 

плащането на погасителни вноски и лихви по кредити към финансови институции, 

съгласно клаузите по договорите и сроковете. 

5. Дава съгласие първостепенният разпоредител с бюджет – град Свищов чрез 

Кмета на Общината да продължава  извършването на разходи за помощи по 

решение на Общинския съвет в размер до 12000 лева, а ОП „Обреди-Свищов“ град 

Свищов да извършва разходи за погребения на социално слаби в размер до 3000 

лева, съгласно т. 40 от Решение № 688/31.03.2022 година, Прот. № 46 на Общински 

съвет – Свищов. 

6. Дава съгласие Кметът на Общината да продължава отпускането на временни 

безлихвени заеми по сметките за средствата от Европейския съюз по проекти по 



оперативни програми с цел успешно реализиране и финализиране, съгласно 

сключените договори.  

7. Дава съгласие Кметът на Общината при възстановяване на Данък добавена 

стойност от НАП по приходната и/или разходната част да извършва разходи, в т. ч. 

капиталови, съгласно сключени договори през 2022 година. 

МОТИВИ: Утвърждаване на бюджетните разплащания, в т.ч. капиталови 

разходи, дейности по оперативни програми и други с оглед спазване на договорни 

отношения от 2022 година до приемане на Закона за държавния бюджет на 

Република България за 2023 година и впоследствие бюджета на Община Свищов за 

2023 година при спазване на нормативните изисквания в условия на неприет 

бюджет.    

 

В заседанието участват 29 общински съветници. 

Гласували “За” – 28, “Против” – няма и “Въздържал се” – 1. 

        

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: …/п/ … 

                                         /д-р Кристиян Кирилов/ 

 

Вярно при ОбС: ………………… 

                             /Л. Миронова/ 
 


