
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СВИЩОВ 
 

ПРЕПИС! 

До…………………….............. 

 

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
 

№ 946 
 

от заседание на Общинския съвет, 

проведено на 26.01.2023 г., Прот. № 64 

 

 

ОТНОСНО: Кандидатстване на Община Свищов с проектно предложение по 

процедура чрез директно предоставяне на средства от Механизма за 

възстановяване и устойчивост на конкретни крайни получатели за 

изпълнение на инвестиции BG-RRP-11.010 „Извършване на 

строителни дейности и доставка на оборудване и обзавеждане с 

оглед реформиране на съществуващите домове за стари хора“ 

(Програма за модернизиране на дългосрочната грижа) 

 

 

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

местната администрация (ЗМСМА), във връзка с т. 20 от Условия за кандидатстване по 

процедура чрез директно предоставяне на средства от Механизма за възстановяване и 

устойчивост на конкретни крайни получатели за изпълнение на инвестиции BG-RRP-

11.010 „Извършване на строителни дейности и доставка на оборудване и обзавеждане 

с оглед реформиране на съществуващите домове за стари хора“ и предложение с Вх. 

№ 1740/13.01.2023 г. от д-р Генчо Генчев – Кмет на община Свищов, Общински    

съвет – Свищов, 

 

Р Е Ш И: 

 

1. Дава съгласие Община Свищов да кандидатства с проектно предложение по 

процедура чрез директно предоставяне на средства от Механизма за възстановяване и 

устойчивост на конкретни крайни получатели за изпълнение на инвестиции BG-RRP-

11.010 „Извършване на строителни дейности и доставка на оборудване и обзавеждане 

с оглед реформиране на съществуващите домове за стари хора“ (Програма за 

модернизиране на дългосрочната грижа). 

2. Във връзка с изпълнението на инвестиция по процедура чрез директно 

предоставяне на средства от Механизма за възстановяване и устойчивост на конкретни 

крайни получатели за изпълнение на инвестиции BG-RRP-11.010 „Извършване на 

строителни дейности и доставка на оборудване и обзавеждане с оглед реформиране на 

съществуващите домове за стари хора“ (Програма за модернизиране на дългосрочната 

грижа), декларира, че: 



 - социалната услуга за резидентна грижа за лица в надтрудоспособна възраст ще 

бъде поддържана минимум 5 години след датата на приключване на дейностите по 

инвестицията и верификация на искането за окончателно плащане от страна на СНД; 

 - предназначението на сградата/помещенията, обект на интервенция по 

инвестицията, няма да бъде променяно за период не по-малък от 5 години след датата 

на приключване на дейностите по инвестицията и верификация на искането за 

окончателно плащане от страна на СНД. 

МОТИВИ: Община Свищов е включена като конкретен краен получател за 

изпълнение на инвестиции по процедура чрез директно предоставяне на средства от 

Механизма за възстановяване и устойчивост BG-RRP-11.010 „Извършване на 

строителни дейности и доставка на оборудване и обзавеждане с оглед реформиране на 

съществуващите домове за стари хора“ (Програма за модернизиране на дългосрочната 

грижа). С проектното предложение се цели чрез изпълнение на планираните 

инвестиции ДСХ „Мария Луиза“ в град Свищов да се приведе в пълно съответствие с 

изискванията на стандартите за качество на резидентната грижа за възрастни хора в 

надтрудоспособна възраст по отношение на специализираната среда за предоставянето 

на услугата, тъй като съгласно Закона за социалните услуги, всички домове за стари 

хора следва да се реформират в съответствие със стандартите за качество на 

резидентната грижа за възрастни хора в надтрудоспособна възраст, определени в 

Наредбата за качеството на социалните услуги, в срок до 01.01.2025 г. 

 
В заседанието участват 28 общински съветници. 

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

        

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: …/п/ … 

                                         /д-р Кристиян Кирилов/ 

 

Вярно при ОбС: ………………… 

                             /Л. Миронова/ 


