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На основание чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове проектът е 
публикуван на интернет страницата на Община Крушари, секция „Проекти на 
нормативни актове“.

На основание чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове, във връзка с чл. 
77 от АПК, заинтересованите лица могат да направят предложения и да изразят 
становища по проекта в 30-дневен срок от публикуването му на Интернет страницата 
на община Крушари.

ПРОЕКТ!

Н А Р Е Д Б А  №24

за условията и реда за финансово подпомагане на спортните клубове на територията
на община Крушари

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С настоящата наредба се определят условията и реда за отпускане и 

разпределение на финансови средства от община Крушари за финансово 
подпомагане на спортните клубове.

Чл. 2. Средствата се предоставят с цел да се подобри качеството на работата 
на спортните клубове, да се създадат благоприятни условия за максимална изява на 
по-добрите състезатели, да се увеличи броя на активно ангажираните със спорт деца 
и младежи и да се популяризира масовия спорт.

Чл. 3. Размерът на финансовото подпомагане се определя съгласно условията, 
посочени в настоящата наредба при спазване на принципите за равенство, законност, 
публичност и прозрачност.

Чл. 4. Община Крушари подпомага спортни клубове, развиващи спортна 
дейност със седалище и адрес на управление на територията на община Крушари. Те 
следва да осъществяват спортна дейност на територията на Общината.

II. УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ
Чл. 5. Спортните клубове, които кандидатстват за финансово подпомагане от 

община Крушари, трябва да отговарят на следните условия:
1. Да са вписани в централният регистър на Министерство на Правосъдието, 

като юридически лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна 
дейност и в Националния регистър на спортните организации на Министерството на 
младежта и спорта, които доказват със съответните Удостоверения;

2. Да имат валидно членство в съответна лицензирана спортна федерация и да 
са регистрирани в Националния регистър на спортните организации, воден от 
Министерството на младежта и спорта ;
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3. Да водят активен тренировъчен процес и да участват в състезания, 
включени от съответната спортна федерация в Държавния спортен календар и в 
мероприятия от Общинския спортен календар;

4. Да нямат финансови задължения към община Крушари.
5. Да водят отчетност според изискванията на Закона за счетоводството и 

всички други нормативни актове, свързани с дейността им;
Чл. 6. Право на финансово подпомагане имат спортните клубове по смисъла на 

чл.11 от Закона за физическото възпитание и спорта, които осъществяват социално 
значима спортна дейност.

Чл. 7. В годината на кандидатстване за финансиране спортните клубове 
трябва да са регистрирани и да са развивали дейност минимум шест месеца преди 
това.

Чл. 8. Право на финансово подпомагане имат спортни клубове взели участие в 
срещи минимум шест месеца преди това.

Чл. 9. Не се подпомагат спортни клубове, регистрирани като търговски 
дружества, както и професионални спортни клубове.

Чл. 10. Не се подпомагат спортни клубове, регистрирани по Закона за 
юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на дейност в частна полза.

Чл. 11. Спортни клубове, които използват финансовите средства не по 
предназначение съобразно решението на Общински съвет-Крушари, ги възстановяват 
в пълен размер.

Чл. 12. Спортните клубове, които не представят отчети за получените 
финансови средства в срока по чл. 20, ал.1 нямат право на финансово подпомагане 
до края на текущата година.

Чл. 13. Спортните клубове, които не представят документите по чл.15 до 31 
януари на бюджетната година, нямат право на финансово подпомагане от община 
Крушари за съответната календарна година.

III. ПРОЦЕДУРА ПО ОТПУСКАНЕ НА СРЕДСТВА ЗА ФИНАНСИРАНЕ ДЕЙНОСТТА 
НА СПОРТНИТЕ КЛУБОВЕ.

Чл. 14. Община Крушари подпомага спортни клубове, отговарящи на условията 
в настоящата наредба.

Чл. 15. (1) Спортни клубове, желаещи да получат финансови средства от 
община Крушари за бюджетната година, подават заявление Приложение №1 до 
Общински съвет-Крушари до 31 януари на съответната година, което съдържа 
подробно описание на необходимостта от финансиране и конкретната сума, както 
следва:

1. За закупуване на спортен инвентар;
2. Разходи за състезания, за хонорари за треньор и медицинско обслужване, за 

съдийски такси и картотеки;
3. За организиране и провеждане на спортно-състезателна дейност на клуба;
4. Разходи за участия в местни, регионални, държавни и други турнири и 

първенства;
5. За поддръжка на спортната база.
(2) Към заявлението се прилагат:
1. Удостоверение за актуално правно състояние;
2. Удостоверение за лицензия или регистрация в съответната федерация;
3. Удостоверение за регистрация в Централния регистър на Министерство на 

правосъдието;
4. Регистрация по БУЛСТАТ;
5. Годишна програма за спортна дейност, утвърдена от Управителния съвет на 

спортния клуб /Спортен календар/;
6. Удостоверение, издадено от компетентните органи, за липса на задължения 

към община Крушари;



7. Банкова сметка на спортния клуб;
8. Проект на бюджет за необходимите средства -  Приложения №2
Чл. 16. Заявленията за финансиране на мероприятията на съответния спортен 

клуб постъпват в общината като кметът на общината разрешава тяхното 
финансиране след приемане на бюджета на общината за съответната календарна 
година с решение на Общинския съвет.

Чл. 17. (1) Размерът на финансовите средства за подпомагане на всеки 
спортен клуб за съответната бюджетна година се одобряват от Общинския съвет в 
рамките на приетите с бюджета средства за дейността.

(2) Председателят на съответния спортен клуб може да присъства на 
заседанието на постоянните комисии (ПК), на които се разглеждат подадените 
заявления, както и на заседание на Общинския съвет, на което се приема бюджета на 
общината за съответната година.

(3) Одобрените от Общинския съвет средства по ал.1 се изплащат двукратно, 
съобразено със спортния календар.

(4) Одобрените от Общинския съвет средства от общинския бюджет за 
подпомагане дейността на спортните клубове, могат да се разпределят 
пропорционално през годината между клубовете, когато за някой от тях е отпаднало 
основанието за финансиране, а друг е заявил по реда на чл.15 необходимост или 
недостиг на средства.

IV. РЕД ЗА ОТЧИТАНЕ
Чл. 18. Спортните клубове, които са получили средства от общинския бюджет, 

отчитат разходваните от тях средства пред община Крушари, съгласно изискванията 
на Закона за счетоводството.

Чл. 19. Община Крушари упражнява контрол върху изразходването на 
средствата, отпуснати на спортните клубове, като има право да изисква всички 
необходими счетоводни документи.

Чл. 20. Спортните клубове получили финансови средства по реда на тази 
наредба, до 31 януари на годината, следваща финансирането, представят в 
Общината и в Общинския съвет годишен отчет, както следва:

1. Подробен отчет за дейността на клуба, съдържащ списък на всички 
състезания, брой възрастови групи, брой състезатели във всяка възрастова група, 
материални активи и др.;

2. Финансов отчет за приходите и разходите на средствата, получени от 
общинския бюджет съгласно Приложение №3.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Наредбата се приема на основания чл.133 от Закона за физическто възпитание и 
спорта, чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация.
§2- Тази Наредба отменя Наредба №24, приета с Решение №10/87 на ОбС -Крушари 
по Протокол №10 от 13.09.2018г.
§ 3. Настоящата Наредба влиза в сила от датата на публикуването й.



мот иви
към

Н А Р Е Д Б А  №24
за условията и реда за финансово подпомагане на спортните клубове на територията

на община Крушари

Причини за приемане на Наредбата:
Съгласно разпоредбата на чл.133 от Закона за физическото възпитание и спорта 

със средства от бюджетите на общините може да се финансират дейности, свързани 
подпомагане развитието на физическата активност, физическото възпитание, спорта 
и спортно-туристическата дейност в общината, да се създават условия за 
практикуване на спорт и спортно-туристическа дейност и достъп до спортните обекти - 
общинска собственост, да се изграждат, обновяват и управляват спортните обекти - 
общинска собственост, да се създават условия за развитие на публично-частното 
партньорство в системата на физическата активност, физическото възпитание и 
спорта. В тази връзка общините могат да подпомагат спортни организации, спортни 
училища и туристически дружества, които имат седалище и дейност на територията 
на съответната община, юридически лица с нестопанска цел, регистрирани за 
осъществяване на общественополезна дейност, които организират и насърчават 
децата и младежите да се занимават с физическа активност, спорт и спортно- 
туристическа дейност. Редът и условията за финансово подпомагане се определят с 
нормативен акт на Общинския съвет.

С приемате на Закона за физическото възпитание и спорта / ДВ., бр.86/2019г., в 
сила от 19.01.2019г./ се налага действащата към момента Наредба №24 да бъде 
актуализирана и съобразена с нормативен акт от по-висок ранг.

Цели, които се поставят с приемане на предлаганата Наредба
- определяне на условията и реда за финансиране на спортни клубове на 

територията на общината;
- публичност, прозрачност, законосъобразност и целесъобразност при 

разходване на бюджетни средства.
- отчетност и контрол на разходваните бюджетни средства.

Очаквани резултати от приемане на Наредбата
- привеждане на нормативната база на община Крушари в съответствие със 

Закона за физическото възпитание и спорта;
- регламентиране на ясни условия и ред за финансиране;
- създаване на по-облекчена процедура за участие на спортни клубове за 

финансово подпомагане с оглед развитие на физическата активност и спорт на 
населението;

Финансови средства, необходими за прилагането на новата уредба
Финансовите средства, необходими за подпомагане на спортните клубове на 

територията на общината ще бъдат предвидени в бюджета на общината за 
съответната календарна година и приети с решение на Общинския съвет. Тяхното 
разпределение и предоставяне ще се осъществява след представяне на отчети за 
дейността на клубовете и финансова обосновка на исканите средства.

Анализ на съответствие с правото на Европейския съюз и правото на Република 
България:

Настоящият проект е подзаконов нормативен акт и съответствието му с правото 
на Европейския съюз е предопределено от синхронизирането на действащото 
българско законодателство с регламентите и директивите, относими към тази



материя. Проектът е разработен в съответствие с Европейската харта за местно 
самоуправление.

Доколкото настоящият проект на Наредба е с предмет на подзаконов 
нормативен акт, който подлежи на издаване на основание чл. 21, ал. 2 и ал. 3 от 
Закона за местното самоуправление и местната администрация от Общински съвет 
като орган на местното самоуправление, то приложими са разпоредбите на 
Европейската Харта за местно самоуправление.

Правни основания -  чл.21, ал.1, т.б и ал.2 ЗМСМА, чл.133 ЗФВС, чл.8 ЗНА, чл.76
АПК.



до
КМЕТА НА ОБЩИНА КРУШАРИ

Приложение 1

ЗАЯВЛЕНИЕ
от .....................
Председател на

УВАЖАЕМИ Г-Н КМЕТ,

Представляваният от мен спортен клуб кандидатства за финансово подпомагане 
съгласно Наредба № 24 за условията, критериите и реда за финансово подпомагане на 
спортните клубове на територията на община Крушари.

Прилагам:
1. Удостоверение за актуално правно състояние;
2. Удостоверение за лицензия или регистрация в съответната федерация;
3. Удостоверение за регистрация в Централния регистър на Министерство на 
правосъдието;
4. Регистрация по БУЛСТАТ;
5. Годишна програма за спортна дейност, утвърдена от Управителния съвет на спортния 
клуб /Спортен календар/;
6. Удостоверение, издадено от компетентните органи, за липса на задължения към община 
Крушари;
7. Банкова сметка на спортния клуб;
8. Проект на бюджет за необходимите средства -  Приложения №2

Председател наУС:

/дата/



Приложение 2

ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ 
за календарната ...................... година

I. Приходи:
1. Спортен клуб/организация :.......
2. Субсидия от Община Крушари -
3. Спонсори - .....................................
4. Дарения - ......................................
5. Членски внос - ..............................
6. Такси - ............................................
7. Други - ...........................................

II. Разходи
А.Средства за участие в спортни състезания и общински и клубни прояви
Мероприятие Вид Месец Брой

участници
Необходими
средства

Б.Спортна екипировка, спортни уреди и пособия
Наименование Брой Ед. цена Общо

В. Заплати : ............................................
Г. Хонорари:..........................................
Д. Награди и премии:.............................
Е. Издръжка на спортна база (наеми) -

Общо /А+Б+В+Г+Д+Е/ - ........................

дата
Председател на УС .... 

подпис и печат



Приложение 3

О Т Ч Е Т

на спортен клуб за г.

I. Приходи:
1. Субсидия от Община Крушари -
2. Спонсори - ..........................
3. Дарения - .............................
5. Членски внос - ...................
6. Такси - ..................................
7. Други - ..................................

ОБЩО ПРИХОДИ : ...................

II. Разходи
А.Средства за участие в спортни състезания и организиране на общински и клубни 
прояви.

Мероприятие Вид на отчетния 
документ

№, дата Описание на 
извършените 

разходи

Стойност /лв./

Б.Спортна екипировка, спортни уреди и пособия
Наименование Брой Ед. цена Обща стойност

В.Заплати
Длъжност Брой Размер на месец Общ годишен 

размер



Г. Хонорари:
Договор Продължителност Размер на месец Общ размер

Д. Награди и премии:.......................................................................................................
Е. Издръжка на спортна база (наеми)...............................................................................
Общо /А+Б+В+Г+Д+Е/:................................................................................................................

Дата на съставяне : ..............................

Име, фамилия, подпис и печат:...............................................................................

(Към отчета се прилагат копия с подпис, печат и текст "вярно с оригинала" на всички 
оригинални разходооправдателни документи.)


