
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СВИЩОВ 
 

ПРЕПИС! 

До…………………….............. 

 

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
 

№ 921 
 

от заседание на Общинския съвет, 

проведено на 06.12.2022 г., Прот. № 59 

 

 

ОТНОСНО: Кандидатстване на Община Свищов с проект за финансово 

подпомагане на дейности по модернизация и въвеждане на 

мерки за енергийна ефективност на административно-спортна 

сграда на стадион „Академик“ – гр. Свищов, по реда на Наредба 

№ 4 от 8 юли 2019 г. за финансово подпомагане на 

изграждането и обновяването на спортни обекти – държавна 

и общинска собственост 

 

 

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

и местната администрация (ЗМСМА), във връзка с чл. 7, ал. 2, т. 6 от Наредба № 4 

от 8 юли 2019 г. за финансово подпомагане на изграждането и обновяването на 

спортни обекти – държавна и общинска собственост и предложение с Вх.                                       

№ 1690/02.12.2022 г. от д-р Генчо Генчев – Кмет на община Свищов, Общински   

съвет – Свищов, 

 

Р Е Ш И: 

 

1. Дава съгласие Община Свищов да кандидатства с проект, по реда на 

Наредба № 4 от 8 юли 2019 г. за финансово подпомагане на изграждането и 

обновяването на спортни обекти – държавна и общинска собственост, за 

финансово подпомагане на дейности по модернизация и въвеждане на мерки за 

енергийна ефективност на административно-спортна сграда с идентификатор 

65766.702.4449.1, разположена в поземлен имот с идентификатор 65766.702.4449 – 

градски стадион „Академик“ – гр. Свищов, ул. „П. Евтимий“ 97 (публична 

общинска собственост, съгласно Акт № 891/1015/28.11.2001 г., рег. № 2378, том IX, 

акт 53 от 15.06.2006 г. на Служба по вписванията). 

2. Възлага на Кмета на община Свищов да извърши всички последващи 

необходими правни и фактически действия, свързани с изпълнението на т. 1. 

МОТИВИ: С кандидатстването с проект за финансово подпомагане по реда 

на Наредба № 4 от 8 юли 2019 г. за финансово подпомагане на изграждането и 

обновяването на спортни обекти – държавна и общинска собственост се цели 

осигуряване на финансов ресурс за извършване на дейности, свързани с 

модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на 



административно-спортна сграда на стадион „Академик“ – гр. Свищов с 

идентификатор 65766.702.4449.1, разположена в поземлен имот с идентификатор 

65766.702.4449 – градски стадион „Академик“ – гр. Свищов, ул. „П. Евтимий“ 97  

(публична общинска собственост, съгласно Акт № 891/1015/28.11.2001 г., рег.                

№ 2378, том IX, акт 53 от 15.06.2006 г. на Служба по вписванията). 

Към момента сградата, обект на проектно финансиране, е в компрометирано 

състояние, а същевременно е необходима за дейността на спортните клубове на 

територията на община Свищов (в т. ч. на футболните спортни клубове ОФК 

„Академик – Свищов“, „Земеделец-93“, „Бенковски БС“, „Стрела – Ореш“, 

„Атлетик“, „Пробив 2015“, „Лато“), както и на гражданите – любители на 

стадионните спортове. 

Община Свищов като собственик на спортния обект, отговаря на условията за 

кандидатстване по реда на Наредба № 4 от 8 юли 2019 г. за финансово 

подпомагане на изграждането и обновяването на спортни обекти – държавна и 

общинска собственост. 

Реализирането на проектните дейности ще добави стойност към развитието на 

местния спорт, в обществен интерес. 

Съгласно чл. 7, ал. 2, т. 6 от Наредба № 4 от 8 юли 2019 г. за финансово 

подпомагане на изграждането и обновяването на спортни обекти – държавна и 

общинска собственост, при подаване на  проект, кандидатът трябва да представи 

препис от решение на  Общински съвет – Свищов (лицето, собственик на спортния 

обект).   

 

В заседанието участват 27 общински съветници. 

Гласували “За” – 27, “Против” – няма и “Въздържали се” – няма. 

        

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: …/п/ … 

                                         /д-р Кристиян Кирилов/ 

 

Вярно при ОбС: ………………… 

                             /Л. Миронова/ 


