ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЛЕВСКИ
Общински съвет – Левски прие
Р Е Ш Е Н И Е
№ 577
гр. Левски, 28.02.2019г.
относно: Разпределение на субсидии за спортни клубове по бюджета на
Община Левски за 2019г.
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЛЕВСКИ
РЕШИ:
Отпадат точка 1 и точка 2 от Становището на ПК по образование, спорт,
култура, вероизповедания.
Точка 1:
„1. Да се актуализира Наредба № 28, съобразно промените в законовите
разпоредби и се обнови методиката за разпределение на средствата между
спортните клубове.”
Точка 2:
„2. Удължава срока до 11.03.2019г. за представяне на пълен комплект
документи по чл.8 ал.1 от Наредбата, при следните условия:
По т.3 – може да се представи до края на 2019г. (промяна в законова
разпоредба);
По т.6 – не се изисква нов договор, като в случай сключване на нов такъв
същият се представя в едноседмичен срок;
По т.9 – ако липсва такъв, това трябва да е регламентирано в Устава на
клуба / федерацията или друг документ;
По т.12 – изразходваните финансови средства от предходната година се
представят от отговорното лице при Община Левски.”
„В случай на непредставяне на задължителните документи по чл.8 ал.1,
определените им средства да се разпределят пропорционално между
останалите клубове.”

ГЛАСУВАЛИ:
За – 19 общински съветници,
Против – няма,
Въздържали се – няма.
Мотиви: Решението е прието на основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА.
Актуализирането на Наредба № 28 за условията, реда и критериите за
финансово подпомагане на спортните клубове и развитието на спорта за
всички в Община Левски изисква техническо време за изготвяне на проект за
промяна на Наредбата, публикуване на сайта на Община Левски и приемане на
решение, с което ще се забави отпускането на субсидиите за спортните
клубове и те не могат да започнат пролетния сезон.
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