
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СВИЩОВ 
 

ПРЕПИС! 

До…………………….............. 

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
 

№ 866 
 

от заседание на Общинския съвет, 

проведено на 27.10.2022 г., Прот. № 56 

 

 

ОТНОСНО: Определяне на Художествена галерия “Николай Павлович” –   

гр. Свищов като второстепенен разпоредител с бюджет по 

бюджета на Община Свищов 

 

 

На основание чл. 17, ал. 1, т. 5, чл. 21, ал. 1, т. 6, т. 23 и ал. 2 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл. 11, ал. 10 и             

чл. 46, ал. 1 от Закона за публичните финанси (ЗПФ) и във връзка с предложение с 

Вх. № 1599/14.10.2022 г. от д-р Генчо Генчев – Кмет на община Свищов, 

Общински съвет – Свищов, 

 

Р Е Ш И: 

 

1. Считано от 01.12.2022 г., определя Художествена галерия “Николай 

Павлович” – гр. Свищов като второстепенен разпоредител с бюджет (юридическо 

лице на бюджетна издръжка към Община Свищов) по бюджета на Община 

Свищов. 

2. Утвърждава бюджета по разходната част на второстепенен разпоредител с 

бюджет Художествена галерия “Николай Павлович” – гр. Свищов, в размер на 

12 000 лева за м. 12.2022 г. 

3. Необходимите разходи по утвърдения бюджет на второстепенен 

разпоредител с бюджет Художествена галерия “Николай Павлович” – гр. Свищов 

са за сметка на намаление бюджета на второстепенен  разпоредител с бюджет 

“Култура” по бюджета на Община Свищов. 

4. Задължава Кмета на община Свищов еднократно да разпредели утвърдения 

бюджет на второстепенен разпоредител с бюджет Художествена галерия “Николай 

Павлович” – гр. Свищов по дейност, параграфи и подпараграфи по Единната 

бюджетна класификация за 2022 година. 

5. Определя числен състав на второстепенен разпоредител с бюджет 

Художествена галерия “Николай Павлович” – гр. Свищов от 5 броя. 

6. Намалява числения състав на второстепенен разпоредител с бюджет 

“Култура” с 3 броя. 

7. Възлага на Кмета на община Свищов да извърши всички останали 

необходими действия за изпълнение на решението. 



МОТИВИ: Художествена галерия „Николай Павлович“ в гр. Свищов е 

създадена през 1967 г., като художествена сбирка към Градския музей, а от 1988 г. 

съществува като звено в структурата на Община Свищов. Наречена е на именития 

художник – живописец Николай Павлович, който е роден в Свищов. 

Понастоящем като културна институция, галерията съхранява над 5000 

експонати от стотици автори. Значима част от тях са колекциите от творби на 

Александър Божинов – основоположник на българската карикатура, Цветан 

Радославов – български творец и автор на текста на българския химн, Николай 

Павлович, Рудолф Фиала, Бинка Златарева, Асен Василев, Владимир Димитров – 

Майстора, Никола Михайлов, Никола Танев и други. Посетителите на галерията 

могат да видят графики, иконопис, живопис с различни техники, приложно 

изкуство и малка пластика от постоянната експозиция или от временни и 

гостуващи изложби. 

Основната дейност на Художествена галерия „Николай Павлович“ по опазване 

и разпространение на културни ценности я определя като активен участник в 

социалния живот на град Свищов, като често пъти е домакин на редица събития от 

културния календар на Община Свищов, в т. ч. традиционни изложби на творци от 

гр. Свищов и страната, литературни четения, чествания, конкурси, камерни 

концерти, награждавания, творчески работилници за деца и др. 

Във връзка с горепосоченото и с оглед същностния профил на Художествена 

галерия “Николай Павлович” – град Свищов е необходимо тя да се определи като 

второстепенен разпоредител с бюджет по бюджета на Община Свищов, да утвърди 

бюджет в размер на 12 000 лв. и числен състав от 5 броя служители. 
 

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/ 


