
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СВИЩОВ 
 

ПРЕПИС! 

До…………………….............. 
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

 

№ 953 

 

от заседание на Общинския съвет, 

проведено на 23.02.2023 г., Прот. № 65 

 

 

ОТНОСНО: Предоставяне на парична помощ на Република Турция във връзка с 

преодоляване на последствията от разрушителните земетресения през 

месец февруари 2023 година 

 

 

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

местната администрация (ЗМСМА), във връзка с чл. 6, ал. 1 от Закона за прилагане на 

разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г., Закона за 

бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г. и Закона за бюджета на 

националната здравноосигурителна каса за 2022 г. и предложение с Вх.                               

№ 1789/13.02.2023 г. от д-р Генчо Генчев – Кмет на община Свищов, Общински съвет – 

Свищов, 

Р Е Ш И: 

 

Считано от датата на приемане на настоящото Решение: 

1. Одобрява отпускането на парична помощ в размер на 10 000 (десет хиляди) лева на 

Република Турция във връзка с преодоляване на последствията от разрушителните 

земетресения през месец февруари 2023 година. 

2. Паричната помощ по т. 1 да бъде отпусната по сметката на Посолството на 

Република Турция в Република България. 

3. Увеличава размера на разходите за помощи по решение на Общинския съвет с             

10 000 лева, определен по т. 5 от Решение № 924/22.12.2022 година, Протокол № 61 на 

Общински съвет – Свищов. 

МОТИВИ: Предоставянето на парична помощ на Република Турция е във връзка с 

подпомагане на дейности за преодоляване на последствията от разрушителните 

земетресения през месец февруари 2023 година. 

По-голяма оперативна възможност за извършване на разходи за помощи по решение 

на Общинския съвет за подпомагане при възникнали природни бедствия 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 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/ 


