
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СВИЩОВ 
 

ПРЕПИС! 

До…………………….............. 

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
 

№ 860 
 

от заседание на Общинския съвет, 

проведено на 29.09.2022 г., Прот. № 55 

 

 

ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ на СК „Джудоспорт“ – 

Свищов за участие в Световно първенство по самбо за кадети до 18 

години, което ще се проведе през периода 12-17.10.2022 година, в гр. 

Ереван, Република Армения 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

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

местната администрация (ЗМСМА), във връзка с чл. 33, ал. 1, т. 2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл. 61, ал. 1 от Правилника за 

организацията и дейността на Общински съвет – Свищов, на неговите комисии и за 

взаимодействието му с Общинската администрация и молба с Вх. № 1576/28.09.2022 г. от 

Севдан Златанов – Председател на СК „Джудоспорт“ – Свищов, Общински съвет – 

Свищов, 

 

Р Е Ш И: 

 

Одобрява отпускането на еднократна парична помощ, в размер на 2000 (две хиляди) 

лева, от Общинска дейност 122 “Общинска администрация”, § 4214 “Обезщетения и 

помощи по решение  на Общински съвет” на СК „Джудоспорт“ – Свищов, необходими за 

участие на класиралия се клубен състезател Марио Маринов и неговия треньор Севдан 

Златанов в Световното първенство по самбо за кадети до 18 години, което ще се проведе 

през периода 12-17.10.2022 година, в гр. Ереван, Република Армения. 

МОТИВИ: На 14.09.2022 г. в Сърбия, гр. Нови Сад се проведе Европейското 

първенство по самбо, в което Марио Маринов - ученик от 12 В клас на СУ “Димитър 

Благоев“ – гр. Свищов и състезател на СК „Джудоспорт“ – Свищов, със старши треньор 

Севдан Златанов се класира на 5-то място. Състезанието беше за кадети до 18-годишна 

възраст, в категория до 79 кг. Като национален шампион Марио пътува и се състезава с 

Българската федерация по самбо. За отличното му представяне в спортния календар през 

цялата година и на Европейското първенство, той успява да се класира за Световното 

първенство по самбо за кадети до 18 години, което ще се проведе през периода 12-

17.10.2022, в гр. Ереван, Република Армения. С участието си състезателят и неговият 

треньор ще допринесат за авторитета на Община Свищов. 

 

В заседанието участват 27 общински съветници. 

Гласували “За” – 26, “Против” – няма и “Въздържали се” – няма. Не участва – 1. 

        

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: …/п/ … 

                                         /д-р Кристиян Кирилов/ 

Вярно при ОбС: ………………… 

                             /Л. Миронова/ 


