
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СВИЩОВ 
 

ПРЕПИС! 

До…………………….............. 

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
 

№ 837 
 

от заседание на Общинския съвет, 

проведено на 09.09.2022 г., Прот. № 53 

 

 

ОТНОСНО: Актуализация на бюджета на Община Свищов за 2022 година 

 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация (ЗМСМА), чл. 51, ал. 2 от Закона за публичните финанси 

(ЗПФ), в изпълнение на чл. 1, ал. 1, т. 1 от ПМС № 229/29.07.2022 година за 

одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на Общините за 2022 година, 

писмо с № ФО-46/11.08.2022 година на Министерство на финансите и във връзка с 

предложение с Вх. № 1536/02.09.2022 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. Да се увеличи плана на прихода в частта за местни дейности, с източник на 

финансиране – целева субсидия за капиталови разходи по бюджета на 

първостепенния разпоредител с бюджет – град Свищов с 377 300 лева. 

2. Да се увеличи плана на разхода в частта за местни дейности по бюджета на 

първостепенния разпоредител с бюджет – град Свищов, с източник на  

финансиране – целева субсидия за капиталови разходи, както следва: 

2.1. Обект: „Изготвяне на технически паспорт и обследване за енергийна 

ефективност на сградата на НЧ „Възраждане-1908” село Българско Сливово”, в 

размер на 6 000 лева; 

2.2. Обект: „Изготвяне на технически паспорт и обследване за енергийна 

ефективност на сградата на НЧ „Развитие-1891” село Козловец“, в размер на 4 650 

лева; 

2.3. Обект: „Изработване на работен проект за ремонт и въвеждане на мерки за 

енергийна ефективност на сградата на НЧ „Развитие-1891” село Козловец“, в 

размер на 36 000 лева; 

2.4. Обект: „Изготвяне на технически паспорт и обследване за енергийна 

ефективност на сградата на НЧ „Съзнателност-1899” село Овча могила“, в размер 

на 4 650 лева; 



2.5. Обект: „Изработване на работен проект за ремонт и въвеждане на мерки за 

енергийна ефективност на НЧ „Съзнателност-1899” село Овча могила“, в размер на 

36 000 лева; 

2.6. Обект: „Реконструкция и рехабилитация на напорен и хранителен 

водопровод на с. Драгомирово, с. Козловец, с. Хаджидимитрово, с. Морава и                

с. Българско Сливово, Община Свищов, в размер на 136 000 лева; 

2.7. Обект: „Реконструкция на хранителния водопровод и част от уличната 

водопроводна мрежа на село Совата”, в размер на 100 000 лева; 

2.8. Обект: „Изработване на работен инвестиционен проект за модернизация 

на сградата на изнесени групи на ДГ „Васил Левски“, находяща се на                             

ул. “Плевенско шосе“ № 5“, в размер на 18 000 лева; 

2.9. Обект: „Изработване на работен инвестиционен проект за изграждане на 

Младежки център в гр. Свищов“, в размер на 36 000 лева. 

3. Задължава Кмета на община Свищов да разпредели допълнителните 

средства по функции, дейности, параграфи, подпараграфи и тримесечия. 

МОТИВИ: Проектите за реконструкция на читалищата НЧ „Възраждане-

1908” село Българско Сливово, НЧ „Съзнателност-1899” село Овча могила и                

НЧ „Развитие-1891” село Козловец са инвестиция в устойчивото развитие на 

културната инфраструктура. 

Заложените дейности предвиждат изготвяне на технически паспорти, 

обследвания за енергийна ефективност и работни проекти за три от читалищата, 

разположени на територията на община Свищов, с цел подобряване на 

съществуващата материална база, обслужваща културната дейност в Българско 

Сливово, Овча могила и Козловец, посредством повишаване на енергийната 

ефективност на сградите, създаване на по-добри битови условия за работа и 

осигуряване на достъп до тях за хората в неравностойно положение.  

Сред приоритетите на читалищните настоятелства и кметствата са: адаптиране 

на читалището към културните и икономическите условия; работа с деца и 

младежи; запазване на народните традиции и фолклор, на музикалните и танцови 

изкуства, осъвременяване и поддържане работата на самодейните състави и 

приобщаването им към националния културен календар. 

С реализирането на проекта ще бъде постигната по-здравослoвна и естетична 

среда в сградите. Ще бъдат осигурени нормални условия за работа на самодейните 

състави, за дейността на всички клубове, които се помещават в читалището, както 

и за провеждане на концерти, празници и др. масови събития в сградите.  

Друга съществена дейност от реализацията на проектното предложение е 

популяризирането на културно-историческото наследство и разкриване на нови 

дейности към читалищните състави и групи. 

Специфичните цели на проекта са свързани с подобряване, обновяване и 

модернизиране на сградния читалищен фонд чрез дейности, насочени към 

изпълнение на мерки за повишаване на енергийната ефективност на сградите. 

С цел засилване функционалните връзки между града и прилежащата 

територия, проектните предложения са включени в План за интегрирано 

развитие на Община Свищов, приет с Решение № 611/21.10.2021 г., Прот. № 38 

на Общински съвет – Свищов, Приоритет 10: „Опазване и популяризиране на 

културното наследство и развитие на културния туризъм“; Мярка 10.2. 



„Инфраструктура и оборудване на културни организации и сгради, вкл. енергийна 

ефективност“. 

Посочените обекти са от приоритетно значение и са структурирани спрямо 

необходимостта от интервенции и възможностите за финансиране по Национален 

план за възстановяване и устойчивост, Компонент 4 „Нисковъглеродна 

икономика“, Инвестиция „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на 

нежилищния сграден фонд“, Процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно 

обновяване на публичен сграден фонд за административно обслужване, култура и 

спорт“, където за кандидатстване с проектно предложение е необходимо да бъдат 

изготвени и приложени енергийни обследвания, технически паспорти и работни 

проекти. 

Досега действащият хранителен водопровод на с. Българско Сливово е 

изграден от азбесто-циментови тръби през 60-те години на миналия век. 

Вследствие на дългата експлоатация той е силно амортизиран, с чести аварии и 

82,3% загуби на вода за питейно-битови нужди, подавана към селото. Именно 

поради тези обстоятелства е въведен режим на подаване на вода за питейно-битови 

нужди в селото от началото на м. юли 2022 година. 

Необходими са спешни аварийно-възстановителни работи за реконструкция на 

хранителен водопровод на с. Българско Сливово, в т.ч. и необходимите 

съоръжения (разпределителни и събирателни шахти, шахти изпускатели, 

въздушници, спирателни кранове и др.) 

След реконструкция на хранителния водопровод на с. Българско Сливово ще 

се минимизират загубите на вода при довеждането на добиваната питейна вода от 

водоизточниците до селото, както и ще се предотвратят честите аварии на старите 

азбесто-циментови водопроводи. 

В резултат на инвестицията ще се осигури оптимално използване на водните 

ресурси и задоволяване на потребностите от вода за питейно-битови нужди на 

населението на село Българско Сливово.  

 През 2021 година и началото на 2022 година беше извършена 

реконструкцията и рехабилитацията на захранващите водопроводи на с. Козловец, 

с. Морава и с. Хаджидимитрово и започната подмяната на стария и амортизиран 

захранващ водопровод за село Драгомирово. Бяха монтирани 140 м. водопроводни 

тръби ф 160 ПЕВП, тип 100, SDR 17, PN 10. За довършване реконструкцията на 

водопровода и изграждане на предвидените по неговото трасе съоръжения – шахти 

изпускатели, въздушници и други е необходимо дофинансиране на строителството. 

Реконструкцията на хранителния водопровод на село Драгомирово ще доведе 

до намаляването на авариите по водопроводна мрежа, които водят до често 

прекъсване на водоподаването към потребителите. Ще се намали санитарно-

епидемиологичен риск за жителите на селото от проникване на болестотворни 

микроорганизми в мрежата при спиране на водата за отстраняване на аварии. 

С подмяната на водопровода ще се сведат до минимум загубите в мрежата и 

ще се осигури подаване на достатъчно количество питейната вода с необходимото 

качество и напор за задоволяване на нуждите на жителите и гостите на село 

Драгомирово.  

Досега действащият хранителен водопровод на с. Совата е изграден от 

азбесто-циментови тръби през 60-те години на миналия век. Вследствие на дългата 

експлоатация той е силно амортизиран, с чести аварии и големи загуби на вода за 



питейно-битови нужди, подавана към селото. С цел намаляване на загубите във 

водопроводната мрежа на с. Совата и подобряване на водоподаването към 

жителите на селото е необходимо да се извърши подмяна на компрометираните 

участъци в разпределителната водопроводна мрежа – хранителния водопровод, 

главните клонове и част от уличната мрежа, с обща дължина 970 м. 

Реконструкцията включва и подмяна на 25 сградни водопроводни отклонения, 

спирателната арматура на главните клонове и хранителния водопровод и монтаж 

на пожарни хидранти. След реконструкция ще се предотвратят честите аварии на 

старите азбесто-циментови водопроводи и ще се осигури оптимално използване на 

водните ресурси и задоволяване на потребностите от вода за питейно-битови 

нужди на населението на село Совата.  

Изработването на работен инвестиционен проект за модернизация на сградата 

на изнесени групи на ДГ „Васил Левски“, находяща се на ул. “Плевенско шосе“                  

№ 5 е необходимо за кандидатстване на Община Свищов като допустим 

бенефициент по Национален план за възстановяване и устойчивост, Стълб 

„Иновативна България“, Компонент 1: Образование и умения, Инвестиционен 

проект 2: Модернизация на образователна инфраструктура.  

Целта на процедурата е насочена към създаване на условия за равен достъп до 

образование чрез изграждане на благоприятна, включваща, иновативна, енергийно 

ефективна, подкрепяща и мотивираща образователна среда, която съдейства за 

повишаване мотивацията за учене и самоподготовка и подобряване на 

образователните резултати на децата и учениците. Осигуряването на условия за 

качествено образование за всички се реализира чрез комплекс от мерки, сред които 

основен ремонт, реконструкция на цялата сграда, конструктивно укрепване, мерки 

за енергийна ефективност, ремонт на покриви, подмяна на дограма, 

изграждане/подмяна на ВиК инсталации, инсталации за енергия, отопление, 

вентилация, охлаждане, ремонт на санитарни възли, изграждане/подмяна на 

инсталации за използване на алтернативни източници на енергия и други 

строително-монтажни работи за осигуряване на цялостен обновен облик на 

образователната институция както отвън, така и отвътре и за спестяване на 

енергийни, водни и други ресурси, включително прилежащото дворно място.  

За целта за кандидатстване по посочената процедура към проектното 

предложение следва да бъде представен работен проект (работни чертежи и 

детайли), като пълната проектна готовност носи максимален брой точки при 

оценяването на проектното предложение. 

Община Свищов е посочена като конкретен бенефициент по Инвестиционен 

проект 4 „Младежки центрове“, Компонент 1 – „Образование и умения“, Стълб 1: 

„Иновативна България“ на Национален План за възстановяване и устойчивост на 

Република България. 

Целта на процедурата е изграждане и осигуряване на ефективно 

функциониране младежки центрове, които предоставят разнообразни дейности 

(вкл. международни дейности) и цялостни услуги в помощ на личностното 

развитие и пригодността за заетост на учениците и младежите на възраст до 29 

години.  

За кандидатстване с проектно предложение по процедура чрез подбор на 

проекти „Изграждане на Младежки центрове (в градове, които не са областни)“ 

към проектното предложение следва да бъде представен работен проект (работни 



чертежи и детайли), като пълната проектна готовност носи максимален брой точки 

при оценяването на проектното предложение.  

За подготвяне на проектното предложение на Община Свищов за 

кандидатстване по процедурата за финансиране е необходимо да се създаде обект: 

„Изработване на работен инвестиционен проект за изграждане на Младежки 

център в гр. Свищов“. 

 

 

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/ 


