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ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ГР. СТРАЛДЖА

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
ОТ АТАНАС КИРОВ- КМЕТ НА ОБЩИНА СТРАЛДЖА
Относно: Приемане на отчети за дейността и изразходените средства от
спортните клубове и туристическо дружество „Кале”, намиращи се на територията
на община Стралджа, финансирани от бюджет 2021г.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Всяка година председателите на спортните клубове и туристическо дружество
„Кале” подават в община Стралджа годишни отчети за изразходваните средства,
приети от Общински съвет - гр. Стралджа.
В бюджета на Община Стралджа за всяка календарна година се предвиждат
средства, които се разпределят между тях, съобразно решението на Общински съвет за
приемане на бюджета на общината.
Настоящата докладна се изготви предвид следните мотиви:
Община Стралджа подкрепя юридическите лица с нестопанска цел,
регистрирани за осъществяване на общественополезна дейност- спортните клубове,
които осъществяват тренировъчна и спортно-състезателна дейност, както и
туристическото дружество.
Община Стралджа подпомага всички, чрез предоставяне за ползване на
изградените и функциониращи спортни обекти и съоръжения и чрез предоставяне на
средства от бюджета на общината.
През 2021г. в бюджета на община Стралджа бяха заложени средства за следните
спортни клубове и туристическото дружество.
 Три футболни клуба :
1. „Общински футболен клуб- Стралджа”-гр. Стралджа;
2.ФК „Бенковски”-с. Зимница;
3. „Футболен клуб Воденичане-2017”- с. Воденичане;
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 Туристическо дружество „Кале”-гр. Стралджа.
С оглед гореизложеното предлагам Общински съвет-гр. Стралджа на основание
чл. 21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация (ЗМСМА), във връзка с чл.123 и чл.133, ал.2, т.1, т.2 от Закона за
физическото възпитание и спорта (ЗФВС) да приеме следния проект за
РЕШЕНИЕ:
1.Приема отчети за дейността и изразходените средства на следните
спортните клубове и Туристическо дружество „Кале”- гр. Стралджа, намиращи се
на територията на община Стралджа, финансирани от бюджет 2021г. :





„Общински футболен клуб- Стралджа”-гр. Стралджа;
ФК „Бенковски”-с. Зимница;
„Футболен клуб Воденичане-2017”- с. Воденичане;
Туристическо дружество „Кале”-гр. Стралджа.

Вносител:
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