Утвърдил:
/инж. Добромир Добрев/
П Р О Т О К О Л
Днес 05.03.2020 година се проведе редовно заседание на Общинската комисия за
разпределение на финансовите средства, назначена със заповед № 600 / 27.02.2020 година на Кмета на
Община Горна Оряховица.
Присъстваха следните членове:
Инж. Добромир Добрев – кмет на Община Горна Оряховица
Стефчо Алипиев – зам. кмет на Община Горна Оряховица
Даниела Караиванова – гл. счетоводител на Община Горна Оряховица
Валя Андреева – директор на дирекция „БФСД” в Община Горна Оряховица

Инж. Петя Богданова – Директор на ОП „МДПСИП“
Мариана Кушева – ръководител на отдел „СИП” в ОП „МДСИП”
Мадлена Стефанова – технически организатор СИП в ОП „МДСИП”
Георги Бижев – председател на комисия „Спорт и младежки дейности” към Общински съвет Горна Оряховица
Отсъства - Йоана Йорданова – юрисконсулт при Община Горна Оряховица,

предварително запозната с подадените заявления и ангажирала становище във връзка с
представената от спортните клубове писмена документация..
Заседанието премина при следния дневен ред:
1. Разпределение на финансовите средства от общинския бюджет за спортните клубове, на
основание Решение № 57 т.9.6 от Протокол № 5 от 30.01.2020 г. от редовно заседание на Общински
съвет - Горна Оряховица и Наредба за условията и реда за финансово подпомагане на спортните
клубове в Община Горна Оряховица.
Заседанието бе ръководено от председателя на комисията - инж. Добромир Добрев.
Заявления за финансово подпомагане за 2020 г. са подали 25 спортни клуба от община Горна
Оряховица. След направена проверка на подадените заявления от спортните клубове към Община
Горна Оряховица за 2020 г. - 18 спортни клуба отговарят на изискванията на чл.2 и чл.8 от Наредба за
условията и реда за финансово подпомагане на спортните клубове в община Горна Оряховица.
Спортни клубове, които не отговарят на изискванията на Наредба за условията и реда за финансово
подпомагане на спортните клубове в Община Горна Оряховица са : СКВС „Локомотив 2004” и
КБПИ”Локомотив”- развиват само възрасти мъже и жени, ПК „Локомотив”, СКТМ „ Янтра” гр. Долна
Оряховица, ТК „Хемус” и ТК „Инвикта” – нямат удостоверение за членство в лицензирана спортна
федерация и не са вписани в публичния регистър на ММС по чл.9 от ЗФВС , нямат 10 картотекирани
състезатели взели участие в първенства от ДСК за предходната календарна година , СКТМ „Боровец”
– няма документ, удостоверяващ липса на задължения към държавата и няма 10 картотекирани
състезатели взели участие в първенства от ДСК за предходната календарна година . Спортни клубове ,
които имат необходимите документи, но не са обект на разпределение по Наредбата са:
ОСК”Локомотив”, СК „Моделист”, ФК ”Първомайци, с. Първомайци, ФК „Росица”, с.Поликраище,
ФК „ Янтра“, с.Драганово и ОФК „Локомотив”, Г. Оряховица. Същите ще бъдат финансирани със
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средства от общинския бюджет, разпределени с решение № 57, Протокол № 5/30.01.2020 г. и решение
№ 91, Протокол № 6 / 27.02.2020 г. на Общински съвет - Г. Оряховица, както следва :
ОФК „Локомотив” –300 000 лв., от които 50 000 лв. за ДЮШ и 250 000 лв. за отбор мъже;
ФК „Росица“, с. Поликраище – 3 000 лв.;
ФК „Първомайци”, с. Първомайци – 3 000 лв.;
ФК „Янтра”, с. Драганово – 3 000 лв.;
СК „Моделист” – 1 000 лв.;
ОСК ” Локомотив” - 500 лв.
Общата сума за разпределение, съгласно чл. 9 от Наредба за условията и реда за финансово
подпомагане на спортните клубове в Община Горна Оряховица е 89 500,00 лв. Комисията взема
решение 15 000,00 лв. от общата сума да се заделят за резерв. Средствата от резерва ще бъдат
разпределени през годината между спортните клубове в зависимост от текущите им нужди с решение
на настоящата комисия, отразено в протокол. Останалата сума от 74 500,00 лв. се разпределя между
клубовете, като 30 % се разпределят по равно между 13 клуба и всеки клуб получава по 1 719,23 лв .
Останалите средства се разпределят в зависимост от броя на точките на клубовете. Общият брой точки
е 35 847 точки. Финансовата стойност на една точка е 1,4548 лева.
2. Комисията констатира неточности в заявленията на някои клубове, които са уточнени и
коригирани, както следва :
- ХК „Локомотив” – начислени точки за мъже, които са анулирани от комисията, сбъркан
коефициент за олимпизъм.
- СКБС ММА „ КомбатЛокомотив” – отчетени три класирания на 1 състезател
- Констатирани са незначителни технически грешки в заявленията на няколко от спортните
клубове, който носят минимална разлика в общия сбор на точките. Спортните клубове, в чиито
заявления са констатирани гореописаните технически грешки са: ВК ”Импулс”- волейбол, ХК
„Раховец - 2008” – хандбал, КСА „Акро Нова” и СК ”Джим Денс” – акробатика.
3. Комисията разпредели субсидията за финансиране на 13 спортни клуба от Общината, които
са участвали в ДСК и МСК , както следва:
№

Вид спорт / спортен клуб/

1.
2.
3.
4.
5.

Лека атлетика – ЛК ”Локомотив – 55”
Борба – СКБ ”Локомотив”
Баскетбол – БК ”Локомотив”
Бадминтон клуб
Волейбол – ВК ”Импулс” Долна
Оряховица
Спортна акробатика – КСА ”Акро
Нова”
Спортна акробатика – СКА ”Джим
денс”
Тенис на маса – СКТМ ”Локомотив –
50”
Хандбал – ХК ”Раховец - 2008”
Боксов клуб „Локомотив”
СК „Локомотив Елеганс „
ХК „Локомотив”
СКБС ММА Комбат „Локомотив”
Резерв
ОБЩО:

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

1 719,23
1 719,23
1 719,23
1 719,23
1 719,23

Брой
точки
253
4 604
1 042
1 325
912

Сума за
точки
368,06
6 697,87
1 515,89
1 927,60
1 326,77

Обща
сума
2 086
8 417
3 235
3 647
3 046

1 719,23

1 625

2 364,04

4 084

1 719,23

982

1 428,61

3 148

1 719,23

377

548,46

2 268

1 719,23

5 866

8 533,82

10 253

1 719,23
1 719,23
1 719,23
1 719,24

1 283
2 420
13 733
1 425
35 847

1 866,50
3 520,60
19 978,68
2 073,08

3 586
5 240
21 698
3 792
15 000
89 500

30 %

22 350,00
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4. Комисията определи субсидиите да се превеждат на три транша, както следва:
І транш – до 30.04.2020 година – 50% от сумата;
ІІ транш – до 30.09.2020 година – 30% от сумата;
ІІІ транш – до м. 12.2020 година – 20% от сумата.
5. Със заповед на директора на ОП „МДСИП” комисия извършва текущи проверки на
дейността и посещаемостта на тренировките на спортните клубове. От направените текущи проверки,
за които са съставени протоколи, за ползване на спортната база, пълняемост на групите и спазване на
правилника за вътрешния ред в спортната зала се установява, че има ниска степен на посещаемост на
тренировъчните занимания по бадминтон. В подаденото заявление се декларира, че се работи с 5
възрастови групи с 34 /тридесет и четири / картотекирани състезатели, което не отговаря на реално
трениращите състезатели.
Комисията взема решение да намали размера на финансовата субсидия на бадминтон клуб за
2020 г. с 1 500,00 лв., които да бъдат прехвърлени в резерва. Субсидията за 2020 г. на Бадминтон клуб
става 2 147,00 лв.
Средствата от резерва ще бъдат разпределени между спортните клубове в зависимост от
текущите им нужди, с решение на настоящата комисия, отразено в протокол.
05.03.2020 год.
гр. Горна Оряховица
КОМИСИЯ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

инж. Добромир Добрев ………………..
Стефчо Алипиев……………………….
Йоана Йорданова - отсъства
Даниела Караиванова…………………...
Валя Андреева…………………………..
Инж. Петя Богданова…………………..
Мариана Кушева……………………………..
Мадлена Стефанова……………………….
Георги Бижев………………………..
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