
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СВИЩОВ 
 

ПРЕПИС! 

До…………………….............. 

 
Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

 

№ 951 

 

от заседание на Общинския съвет, 

проведено на 26.01.2023 г., Прот. № 64 

 

 

ОТНОСНО:  Предоставяне на средства на „Общински футболен клуб – Академик 

Свищов“ през 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 чл. 9, т. 3 от Наредбата за условията и реда 

за субсидиране дейностите на спортните организации в Община Свищов (приета с Решение 

№ 1001/31.01.2019 г., Прот. № 67, променена с Решение № 939/22.12.2022 г., Прот. № 61 и 

Решение № 944/17.01.2023 г., Прот. № 62 на Общински съвет – Свищов) и предложение с Вх. 

№ 1749/19.01.2023 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. Определя за 2023 година средства в размер на 210 000 лева за подпомагане на 

спортните клубове и спортните дружества за сметка на преходен остатък от местни дейности 

от 2022 година. Средствата се разпределят и разходват в съответствие с Наредбата за 

условията и реда за субсидиране дейностите на спортните организации в Община Свищов. 

2. Средствата в годишен размер на 140 700 лева за „Общински футболен клуб -

Академик Свищов“ да се предоставят след подписване на договор за 2023 година. 

3. Разликата в размер на 69 300 лева за 2023 година се разпределя между правоимащите 

спортни клубове и спортни дружества по ред и срокове в съответствие с Наредбата за 

условията и реда за субсидиране дейностите на спортните организации в Община Свищов. 

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

за 2023 година. 

МОТИВИ: Предоставянето на средства на „Общински футболен клуб - Академик 

Свищов“ е с цел обезпечаване подготовката и участията на отбора в първенствата през 

календарната 2023 година. Обезпечаване на подготовка и участия на спортни първенства на 

спортни клубове и спортни дружества от Община Свищов през 2023 година. 

 
В заседанието участват 29 общински съветници. 

Гласували “За” – 29, “Против” – няма и “Въздържали се” – няма.  

        

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: …/п/ … 

                                         /д-р Кристиян Кирилов/ 

 

Вярно при ОбС: ………………… 

                             /Л. Миронова/ 


