
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СВИЩОВ 
 

ПРЕПИС! 

До…………………….............. 

 

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
 

№ 945 
 

от заседание на Общинския съвет, 

проведено на 17.01.2023 г., Прот. № 63 

 

 

ОТНОСНО:  Създаване на капиталов обект през 2023 година, преди приемане 

бюджета на Община Свищов за 2023 година 

 

 

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

администрация (ЗМСМА), 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., във връзка с Решение № 924/22.12.2022 година на 

Общински съвет – Свищов, Писмо с Вх. № 67-00-3/09.01.2023 година от Цветанка 

Кирова – Директор на СУ „Димитър Благоев“, град Свищов и предложение с Вх.             

№ 1734/10.01.2023 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. Създава капиталов обект по дейност и параграф по тримесечиe на 2023 година 

на второстепенния разпоредител с бюджет – СУ „Димитър Благоев“, град Свищов, 

както следва: 

- Държавна дейност, дофинансирана с приходи с общински характер                 

322 „Неспециализирани училища, без професионални гимназии“ 

               

Обект §§ Всичко 1 2 3 4 
Изработване 

на работен 

инвестиционен проект 

за обект: 

“Модернизация на 

образователната среда 

в сградата на  

СУ „Димитър 

Благоев“, гр. Свищов“ 

 

51-00 

 

 

 

 

 

 100 000 

 

 

 

 

100 000 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

Общо  100 000 100 000 - - - 



 

2. Необходимите средства за финансиране на обекта, в размер на 100 000 лева, са 

за сметка на преходен остатък от местни дейности от 2022 година. 

3. Настоящото решение да се вземе предвид при изготвяне бюджета на Община 

Свищов за 2023 година. 

МОТИВИ: Във връзка с писмо с Вх. № 67-00-3/09.01.2023 година от Цветанка 

Кирова – Директор на СУ „Димитър Благоев“, град Свищов относно кандидатстване 

по открита процедура чрез подбор на предложения за изпълнение на инвестиции от 

крайни получатели BG-RRP-1.007 - „Модернизация на образователна среда“ по 

Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България, Община 

Свищов е допустим кандидат за интервенции, за общински училища от допустимите 

образователни институции (чл. 38, ал. 1, т. 1,  т. 2, т. 4, т. 5 и ал. 2, т. 1 от Закон за 

предучилищното и училищното образование).  

СУ „Димитър Благоев“ е единствената образователна институция на територията 

на Община Свищов, която попада в първа група от допустимите бенефициенти от 

Северен Централен район за планиране с максимален общ брой точки – 20 и е 

допустима по настоящата процедура, като списъците с видовете образователни 

институции, разпределени по район за планиране за целите на настоящата процедура, 

са Приложение VII към Условията за кандидатстване.  

Съгласно насоките за кандидатстване и с оглед критериите за техническа и 

финансова оценка на подадените предложения, възниква необходимостта от изготвяне 

на работен проект, с който да бъдат изпълнени на 100% условията на оценителната 

комисия за подбор и оценка на проектите.   

 
В заседанието участват 28 общински съветници. 

Гласували “За” – 26, “Против” – няма и “Въздържали се” – няма.  Не участват – 2. 

        

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: …/п/ … 

                                         /д-р Кристиян Кирилов/ 

 

Вярно при ОбС: ………………… 

                             /Л. Миронова/ 


