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       Утвърдил: 

        /инж. Добромир Добрев/ 

 

 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л 

 

 
 Днес 21.04.2022 година се проведе редовно заседание на Общинската комисия за 

разпределение на финансовите средства, назначена със заповед № 1206 / 14.04.2022  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 

Иванка Стайкова – главен експерт в отдел БФСД при Община Горна Оряховица  

Йоана Йорданова – юрисконсулт при Община Горна Оряховица 

Инж. Петя Богданова – Директор на ОП „МДПСИП“ 
Георги Бижев – председател на комисия „Спорт и младежки дейности” към Общински съвет - 

Горна Оряховица 

 

Заседанието премина при следния дневен ред: 

 

1. Разпределение на финансовите средства от общинския бюджет за спортните клубове, на 

основание Решение  № 711  т.9.6  от  Протокол № 38  от 31.03.2022 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 2022  г. са подали  21 спортни клуба от община Горна 

Оряховица. След направена проверка на подадените заявления от спортните клубове към Община 

Горна Оряховица за 2022 г. - 13 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 имат необходимите документи, но не са обект на разпределение по Наредбата 

са: СК „Моделист”,  ФК ”Първомайци, с. Първомайци, ФК „Росица”, с.Поликраище, ФК „ Янтра“, 

с.Драганово и ОФК „Локомотив”, Г. Оряховица. Същите ще бъдат финансирани със средства от 

общинския бюджет,  разпределени с решение  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.; 

ХК „Локомотив“ – мъже  - 10 000 лв 

Спортни клубове, които нямат необходимите документи и нямат да получат финансиране от 

Община Горна Оряховица са : ФК „Ботев 33“ с. Крушето, ФК „Долна Оряховица“ гр. Д.Оряховица и 

СКВС „Локомотив 2004“ гр. Г. Оряховица. 
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 Общата сума за разпределение, съгласно чл. 9 от Наредба за условията и реда за финансово 

подпомагане  на спортните клубове в Община Горна Оряховица е 80 000,00 лв. Комисията взема 

решение 10 000,00 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 70 000,00  лв.  се разпределя между 

клубовете, като 30 % се разпределят по равно между 13 клуба и всеки клуб получава по 1615 лв . 

Останалите средства се разпределят в зависимост от броя на точките на клубовете. Общият брой точки 

е 38 846 точки. Финансовата стойност на една точка е 1,2614 лева. 

 2. Комисията констатира неточности в заявленията на някои клубове, които са уточнени и 

коригирани. Констатирани са незначителни технически грешки в заявленията на няколко от спортните 

клубове, който носят минимална разлика  в общия сбор на точките.  

 

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/ 30 % Брой 

точки 

Сума за 

точки 

Обща 

сума 

1. Лека атлетика – ЛК”Локомотив – 55” 1 615 365 460 2 075 

2. Борба – СКБ”Локомотив” 1 616 5071 6 398 8 014 

3. Баскетбол – БК”Локомотив” 1 615 1192 1 505      3 120 

4. Бадминтон клуб 1 615 940 1 186 2 801 

5. Волейбол – ВК”Импулс” Долна 

Оряховица 

1 616 1181 1 490 3 106 

6. Спортна акробатика – КСА”Акро 

Нова” 

1 616 1879 2 370   3 986 

7. Спортна акробатика – СКА”Джим 

денс” 

1 615 1094 1 376 2 991 

8. Тенис на маса – СКТМ”Локомотив – 

50” 

1 615 1091 1 376 2 991 

9. Хандбал – ХК”Раховец 2008” 1 616 6117 7 716 9 332 

10. Боксов клуб „Локомотив” 1 616 1848 2 332 3 948 

11. ТК „Инвикта“ 1 615 1338 1 688 3 303 

12. ХК „Локомотив” 1 615 16415 20 706 22 321 

13. СКТМ „Боровец“ 1 615 315 397 2 012 

 Резерв     

 ОБЩО: 21 000 38846 49 000 70 000 

 

 

 

4. Комисията определи субсидиите да се  превеждат на три транша, както следва: 

І транш – до 30.04.2022 година –    50% от сумата; 

ІІ транш – до 30.09.2022 година –  30% от сумата; 

ІІІ транш – до м. 12.2022 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. През м. февруари , март и до 15 април 2022 г. клубът по 

бадминтон не провежда тренировъчен процес.  В подаденото заявление се декларира, че се работи с 5 

възрастови групи с 24 /двадесет и четири / картотекирани състезатели, което не отговаря на реално 

трениращите състезатели. 
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 Комисията взема решение да намали размера на финансовата субсидия на бадминтон клуб  за 

2022 г. с 1 801,00 лв, които да бъдат прехвърлени в резерва. Субсидията за 2022 г. на  Бадминтон клуб 

става 1 000,00 лв.  

Средствата от резерва ще бъдат разпределени между спортните клубове в зависимост от 

текущите им нужди, с решение на настоящата комисия, отразено в протокол. 

  

 

  

 

  

21.04.2022 год. 

гр. Горна Оряховица                                    

 

 КОМИСИЯ: 

 

1. инж. Добромир Добрев ……………….. 

2. Стефчо Алипиев………………….. 
3. Йоана Йорданова -…………………… 

4. Даниела Караиванова…………………... 

5. Иванка Стайкова ………………………….. 

6. Инж. Петя Богданова………………….. 

7. Георги Бижев………………………..        

 


