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                       Препис – решение: 
Прието на редовно заседание на ОбС – Златоград, проведено на   27.01.2011 г.,  
Протокол № 70 
 
 
 
ПО ТОЧКА: десета 

ОТНОСНО: Спортен календар – 2011 
 

ОбС прие  

 
РЕШЕНИЕ № Д 779 

 
 

Общински съвет Златоград на основание чл. 21, ал.1, т. 6 и т. 23  от ЗМСМА утвържда средства 
за спортна дейност през 2011 година, в размер на 15 000 лева, които да бъдат отразени в 
бюджета на Община Златоград за 2011 г. по посоченото разпределение: 

 

1. Утвърждава средства за финансиране на спортни клубове и отбори в размер на 10 500 лв., 
разпределени за : 

1.1. Спортен клуб по хокей на трева – Златоград – 3 500 лв. 

1.2. Спортен клуб по баскетбол – Златоград – 2 500 лв. 

1.3.  Футболен клуб „Вихър 1965” – 4 000 лева 

1.4.  Спортен клуб по борба – 500 лева 

 
2. Утвърждава средства за финансиране на дейностите, свързани с поддръжката на спортната 

база на територията на община Златоград,  в размер на 2 200 лева.  
 

3. Приема спортен календар на Община Златоград за 2011 г. в Община Златоград и 
утвърждава средства зе финансиране на Спортния календар за 2011 г. в размер на  2 300 лв. 

 

 

дата/месец Спортно събитие Място на 
провеждането 

Организатор Заб 

Януари 
 

29.01.11 г. 
(събота) 
 

Общинско първенство по волейбол 
(момчета)  

Спортна зала на ОУ 
“В. Левски”  
гр. Златоград  

Община 
Златоград и 
учители по ФВС 

 

Февруари 
 
17.02.11 г.  
(четвъртък) 
 

“Футзал” – футболен турнир  - 5-7 
клас, посветен на 19 февруари 
(патронен празник на ОУ “В. Левски” 
Златоград и ОУ „В.Левски” с. Ерма 
река) 

Спортна зала на ОУ 
“В. Левски” гр. 
Златоград  
 

 Училища   



 

 
                                     Резултати от поименното гласуване: 

Общ брой  
съветници 

Общ брой  
гласували 

Гласували  
“за” 

Гласували 
“против” 

Гласували 
”въздържал се” 

17 13 13 0 0 

 
инж. Пламен Чингаров 
Председател на Общински съвет  
на Община Златоград 
 
Изготвил: 
Светла Чаушева, 
Гл. Спец. “ТО на ОбС  

23.02.11 г.  
(сряда) 
 

Общинско първенство по баскетбол 
(момичета и момчета) 5-7 клас;8-10 
клас; 
11-12 клас и неучащи, 

Спортна зала на ОУ 
“В. Левски” гр. 
Златоград  
 

Община 
Златоград и 
учители по ФВС 

 

Април 
 

16.04.11 г.  
(събота) 
 

Турнир по карате киокошин 
 

Спортна зала на 
СОУ “Антим І” гр. 
Златоград  

Общ. Златоград 
и Спортен клуб 
по карате 

 

23-24.04.11 г. 
(събота и 
неделя) 
 
23.04.11г. 

Турнир по спортен бридж и шах  
 
 
 
Лекоатлетически крос 

Клуб на пенсионера 
– Златоград и 
Старцево 
 
По маршрут 

Община 
Златоград и Клуб 
на пенсионера  
 
По маршрут 

 

Май 
 

01.05.11 г. до 
06.05.11 г. 

Футболен турнир на малки врати , 
посветен на 6 май – Гергьовден 

Червено игрище 
 

Община 
Златоград  

 

 
21-22.05.11г. 

 
Турнир по хокей на трева за купата 
на кмета 

 
Спортни бази 

Община 
Златоград и 
СКХТ „Златоград” 

 

21-22.05.11г. 
(вторник) 

 
Турнир по народна борба 

 
Централен площад 

Община 
Златоград и 
спортни клубове 

 

Юни  
 
01.06.11 г.  
(сряда) 

Празник за Деня на детето (ЦДГ, 
ОДК) 

Централен площад 
на Златоград 

ЦДГ и ОДК  
 

 

Септември 
 

21-23.09.11 г.  Международен турнир по баскетбол, 
за купа “Делю войвода”    

Спортни бази Сдр. "Делю 
войвода” ,  
Общ Златоград  

 

Октомври 
 

07.10.2011 г. 
(петък)  

Велопоход, посветен на Деня на 
българската община 

По маршрут Общ. Златоград, 
Спортни клубове 

 

Ноември  
 

01.11.2011 г. 
(вторник) 

Общински състезания “Бързи, смели, 
сръчни” , посветени на Деня на 
будителя 

Спортна зала ОУ 
“В.Левски” 
Златоград 

Община 
Златоград и 
училища 

 

20-22.11.2011 г. 
 

Турнир по футбол за институциите   Община 
Златоград 

 


