
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СВИЩОВ 
 

ПРЕПИС! 

До…………………….............. 

 

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
 

№ 944 
 

от заседание на Общинския съвет, 

проведено на 17.01.2023 г., Прот. № 62 

 

 

ОТНОСНО: Разглеждане на Решение № 939/22.12.2022 г., Прот. № 61 на 

Общински съвет – Свищов за приемане на изменения и 

допълнения в Наредба за условията и реда за субсидиране 

дейностите на спортните организации в Община Свищов, приета 

с Решение  № 1001/31.01.2019 г., Прот. № 67 на Общински съвет 

– Свищов, върнато за ново обсъждане със Заповед № ОА04-

239/11.01.2023 г. на Областен управител на област Велико 

Търново 

 

 

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

местната администрация ( ЗМСМА), във връзка с чл. 45, ал. 7 и ал. 9;  чл. 33, ал. 1, 

т. 2 от ЗМСМА, Заповед № ОА-04-239/11.01.2023 г. на Областен управител на 

Област Велико Търново, чл. 61, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността 

на Общински съвет – Свищов, неговите комисии и взаимодействието му с 

общинската администрация и предложение с Вх. № 1743/13.01.2023 г. от Елена 

Александрова – общински съветник и  Председател на ПК по “Нормативна уредба, 

граждански права, обществен ред и сигурност”, Общински   съвет – Свищов, 

 

Р Е Ш И: 

 

Изменя т. 22 от Решение № 939/22.12.2022 г., Прот. № 61 на Общински    

съвет – Свищов за приемане на изменение и допълнение в Наредбата за условията 

и реда за субсидиране дейностите на спортните организации в Община Свищов, 

като: 

В преномерирания чл. 18 от Наредбата отменя т. 1 “Удостоверение от 

регистъра по чл. 9, ал. 1, т. 1 от Закона за физическото възпитание и спорт“ и 

т. 3 “Документ за правоспособност на треньор (спортен педагог)“ и 

преномерира останалите точки. След изменението съдържанието на чл. 18 от 

Наредбата придобива следния вид: 

„Чл. 18. Спортни клубове, желаещи да получат финансова помощ от Община 

Свищов, подават Приложение № 1 и Приложение № 2 до Председателя на ПК по 

„ЗСПМСТ“, както и заверени копия от всички изискуеми по настоящата Наредба 

документи: 



1. Декларация за наличие или липса на задължения към Община Свищов към 

датата на подаване на заявлението;  

2. График на тренировъчния процес по възрастови групи за съответната 

година с място на провеждане и име на треньора;  

3. Пълен и точен адрес за кореспонденция, председател на клуба, телефон за 

връзка и актуална банкова сметка;  

4. Списъци на състезателите по възрастови групи, съдържащ трите имена, дата 

на раждане; 

5. Списъци /картотеки/, заверени от съответната спортна федерация за 

предходната и текущата спортно-състезателна година по възрастови групи.; 

6. Протокол(и) от съответната спортна федерация, удостоверяващ(и) 

класирането на всеки състезател или отбор, включен в картотеките (само в 

случаите за стимулиране развитието на състезатели и отбори по възрастови групи 

на спортните клубове, заети с активна тренировъчна дейност, участващи в 

държавния спортен календар за съответния спорт за предходната година.; 

7. Списък, съдържащ спортните прояви, които спортният клуб ще организира 

през календарната година.“ 

Мотиви: Решение № 939/22.12.2022 г., Прот. № 61 на Общински съвет – 

Свищов за приемане на изменение и допълнение в Наредбата за условията и реда 

за субсидиране дейностите на спортните организации в Община Свищов е върнато 

за ново обсъждане със Заповед № ОА-04-239/11.01.2023 г. на Областен управител 

на Област Велико Търново и мотиви, подробно изложени в Заповедта, неразделна 

част от настоящото решение.  

Съгласно разпоредбата на чл. 45, ал. 9 от Закона за местното самоуправление 

и местната администрация ( ЗМСМА) “Общинският съвет може да отмени, да 

измени или да приеме повторно върнатия за ново обсъждане акт.“ 

 
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/ 
 


