
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СВИЩОВ 

 

ПРЕПИС! 

До…………………….............. 

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

 

№ 661 

 

от заседание на Общинския съвет, 

проведено на 23.12.2021 г., Прот. № 42 

 

ОТНОСНО: Предоставяне на допълнителни средства на Общински футболен 

клуб „Академик – Свищов“ 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация (ЗМСМА), чл. 124, ал. 2 от Закона за публичните финанси 

(ЗПФ), във връзка с §1 от ДР на 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, Заявление с Вх.                 

№ 1189/15.12.2021 г. от Христо Цветанов – председател на Управителния съвет на 

ОФК „Академик – Свищов“ и предложение с Вх. № 1194/16.12.2021 г. от д-р Генчо 

Генчев – Кмет на община Свищов, Общински съвет – Свищов, 

 

Р Е Ш И: 
 

ПРЕДОСТАВЯ допълнителни средства на Общински футболен клуб 

„Академик – Свищов“ в  размер на 10 000 (десет хиляди) лева.  

МОТИВИ: Със Заявление с рег. индекс и дата 98-00-449/15.12.2021 г. Христо 

Цветанов в качеството на председател на Управителния съвет на ОФК „Академик – 

Свищов“ отправя искане до Кмета на община Свищов за отпускане на 

допълнителни средства за клуба. Същите ще бъдат използвани за завършване на 

есенния дял от първенството на Северозападна Трета лига. Излага и твърдения 

относно увеличаването разходите на клуба.   

Съгласно разпоредбата на §1 от ДР на Наредба за условията и реда за 

субсидиране дейностите на спортните организации в Община Свищов на спортните 

клубове, които развиват основни спортове с обществено значими и социални 

функции, какъвто е Общински футболен клуб „Академик – Свищов“, за 

класирания в по-горни групи за състезаване в републикански първенства, е 

предвидена възможност да се предоставят допълнителни средства по Решение на 

Общински съвет при наличие на финансов ресурс. 

       

В заседанието участват 29 общински съветници. 

Гласували “За” – 27, “Против” – няма и “Въздържал се” – 1. Не участва – 1. 

        

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: …/п/ … 

                                         /д-р Кристиян Кирилов/ 

Вярно при ОбС: ………………… 

                             /Л. Миронова/ 


