
 

  

                                                        РЕШЕНИЕ № 45 

По протокол № 5 от 28.03.2019г. 

Относно: Отчет за проведените  спортни  прояви, финансирани от община Никола 

Козлево през 2018 г. 

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА,    

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РЕШИ: 

Общински съвет – Никола Козлево приема Отчета за проведените  спортни 

прояви, финансирани от община Никола Козлево през 2018 година: 

ОТЧЕТ  

ЗА ПРОВЕДЕНИТЕ СПОРТНИ ПРОЯВИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ  

ОБЩИНА НИКОЛА КОЗЛЕВО ПРЕЗ 2018 г. 

  Основната цел на финансирането от Община Никола Козлево на спортните 

прояви  е да се организират мероприятия с масов характер, чрез който да се задоволи 

засиления интерес на гражданите от всички възрасти от община Никола Козлево и най-

вече у младежите към спорта. 

  Основната спортна дейност в община Никола Козлево през 2018 година се 

развиваше от спортните клубове, както и от кметствата на територията на общината, 

чрез организиране на различни по характер спортни мероприятия, свързани с 

традициите на населените места. На територията на община Никола Козлево 

функционират три спортни клуба: Футболен клуб „Община Никола Козлево”,  

Футболен клуб „Лудогорец” с. Хърсово и Волейболен клуб  „Септември” с. Никола 

Козлево. 

  Община Никола Козлево финансира следните спортни мероприятия през 

изминалата 2018 год., а именно: 
 

I. ФУТБОЛ 
 

№ 

по 

ред 

Наименование на 

проведеното 

мероприятие 

Спортен клуб Заел място в класирането 

Преведена 

субсидия на 

спортния 

клуб 

1. Участие в А „ОФГ“ 

Шумен-Север,  

Пролетен полусезон  

2017/2018 

ФК „Община 

Никола Козлево” 

2-ро място в групата. Класирал се 

за финалите в гр. Шумен, където 

играе финал за 3-то/4-то място, 

побеждавайки отбора на „Смядово 

2010“ гр. Смядово 

02.2018 год. 

6500 лв. 

2. Участие в А „ОФГ“ 

Шумен-Север, Есенен 

полусезон 2018/2019 

ФК „Община 

Никола Козлево” 

2-ро място  08.2018 год. 

8500 лв. 

3. Участие в А „ОФГ“ 

Шумен-Север, Пролетен 

полусезон  

ФК „Лудогорец-

1948” с. Хърсово 

11-то място  02.2018 год. 

2300 лв. 
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2017/2018 

4. Участие в А „ОФГ“ 

Шумен-Север, Есенен 

полусезон 2018/2019 

ФК „Лудогорец-

1948” с. Хърсово 

11-то място 08.2018 год. 

3700 лв. 

                  Общо :  21000 лв. 

II. ВОЛЕЙБОЛ 
 

№ 

по 

ред 

Наименование на проведеното 

мероприятие 

Спортен клуб Заел място в 

класирането 

Преведена 

субсидия на 

спортния клуб 
1. Участие във „Варненска аматьорска 

волейболна лига“ Пролетен полусезон  

2017/2018 

ВК „Септември”                 

с. Никола Козлево 

10-то място 01.2018 г. - 800 лв. 

03.2018 г. - 1500 лв. 

2. Участие във „Варненска аматьорска 

волейболна лига“ Есенен полусезон  

2018/2019 

ВК „Септември”                 

с. Никола Козлево 

10-то място 07.2018 г. - 900 лв. 

                  Общо :  3200 лв. 

Забележка: Със преведената субсидия Волейболен клуб „Септември” с. Никола 

Козлево е финансирал участие и в Работнически игри, организирани от РК „Труд, спорт 

и здраве” – гр. Шумен, както и провеждането на четири турнира на общинско ниво. 

III. Участия в Международни мероприятия  

№ 

по 

ред 

Наименование на 

проведеното 

мероприятие 

Вид спорт Брой 

участници 

Платена сума, 

включително 

такса участие и 

нощувки 

1.  Петнадесети 

работнически 

спортен фестивал с 

международно 

участие –               

06-10.06.2018 г. в 

к.к. „Албена” 

Плажен Футбол - 3то място 

в крайно класиране 

8 2416 лв. 

Мини футбол - 3то място в 

групата  

9 2718 лв. 

Волейбол - 4то място в 

групата 

10 3020 лв. 

Теглене на въже - 3то място 

в групата 

7 2114 лв. 

   Общо : 10268 лв. 

За календарната 2018 год. Община Никола Козлево е финансирала спортните клубове и  

проведените спортни мероприятия с общата сума от 34468 лв.  

От общо 13 присъствали с 11 гласа „за“; 1 глас „въздържал се“ и 1 гласа „против“, 

Решението е прието на заседание на общински съвет Никола Козлево, проведено 

на 28.03.2019г. Протокол № 5, т.14 от дневния ред, и е подпечатано с официалния 

печат на общинския съвет. 

 

                                                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ :………….……………… 

                                                                                                       /Фераим Сали/ 

 


