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Относно: Приемане на Наредба №24 за условията, критериите и реда за 
финансово подпомагане на спортните клубове на територията на община Крушари

УВАЖАЕМИ Г-Н ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Предлагам на Вашето внимание проект на нова Наредба № 24 за условията, 
критериите и реда за финансово подпомагане на спортните клубове на територията на 
община Крушари

1.Причини и мотиви за приемане на Наредбата
Към настоящия момент община Крушари няма действаща наредба, уреждаща 

дейността, функционирането и финансирането на спортната дейност в общината. 
Ежегодно от общинския бюджет се заделят средства за спорт и младежки дейности, 
чиито разходване е необходимо да бъде регламентирано и прецизирано. С новата 
наредба се поставяме за цел да се уредят по възможно най-обективен начин 
организационните и финансови взаимоотношения между община Крушари като 
финансиращ орган и съответния спортен клуб като получател на публично 
финансиране.

С новата наредба се въвеждат изисквания към учредяване на клубовете, 
финансовите им взаимоотношения с община Крушари, както и начина на планиране, 
разходване на публични средства и отчитане на получените средства, които ежегодно 
следва да предоставят за дейността си.

2. Цели, които се поставят с приемането на промените в Наредба № 24 за 
условията, критериите и реда за финансово подпомагане на спортните клубове на 
територията на община Крушари

Целите, които приемането на предлаганата Наредба си поставя за постигане се 
търсят в няколко аспекта:
- Създаване на нов нормативен документ, условията, критериите и реда за финансово 
подпомагане на спортните клубове на територията на община Крушари ;
- Уреждане на механизма за финансиране, отчитане и контрол върху разходването на 
публични средства;

Промените са от обществено значим характер, тъй като от тях ще бъдат засегнати 
пряко членовете на спортните клубове, общинска администрация и данъкоплатците от 
община Крушари.
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3. Очаквани резултати
Очакваният резултат от приемането на Наредбата е усъвършенстване на 

механизмите на взаимодействие между представителите на целевите групи, 
разнообразяване на клубния живот по населени места чрез въвеждането на елементи 
на планиране и отчитане на дейностите, които клубовете извършват; регламентиране на 
процедурите на планиране, разходване и отчитане на предоставяните общински 
средства. Постигането на планираните резултати следва да доведе до промяна в 
качеството на предоставяните чрез клубовете спортни услуги в общността, ангажиране 
на младите хора в спортни дейности, като възможност за активен и здравословен начин 
на живот.

4. Финансови средства, необходими за прилагането на Наредба № 24

По прилагането на Наредбата не са необходими допълнителни финансови 
средства.

5. Анализ на съответствието с правото на Европейския съюз и правото на 
Република България.

Предлаганият проект на Наредба е разработен в съответствие с Европейското 
законодателство -  Европейска харта за местно самоуправление, Европейска харта за 
регионално развитие, както и с директиви на Европейската общност, свързани с тази 
материя. Европейското законодателство е изградено върху водещи принципи на 
откритост, публичност и граждански контрол върху дейността на местните власти, което 
съответства на целите, поставени с предлаганата Наредба.

На основание чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове, проектът на 
наредбата е публикуван на официалната интернет страница на община Крушари.

Предвид гореизложеното, предлагам на основание чл.21, ал.2 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация и чл.59, ал.4 и ал.6 от Закона за 
физическото възпитание и спорта, Общински съвет Крушари да приеме следното:

I. Общинският съвет - Крушари приема Наредба № 24 за условията, критериите 
и реда за финансово подпомагане на спортните клубове на територията на община 
Крушари.

Проект!
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Чл. 1. С тази наредба се определят условията, критериите и реда за отпускане и 
разпределение на финансови средства от Община Крушари за финансово 
подпомагане на спортните клубове.
Чл. 2. Средствата се предоставят на спортни клубове, развиващи следните 
видове дейност - детско-юношески спорт и спорт за всички, спорт за възрастни, 
спорт за хората с увреждания, социален туризъм, учебно-тренировъчна и 
състезателна дейност, както и за закупуване на спортна екипировка, уреди и 
съоръжения, хонорари на треньори, съдии, медицински лица, както и за участия 
в спортни състезания.
Чл. 3. Размерът на финансовото подпомагане за спортните клубове се определя 
ежегодно на база решение на Общински съвет -  Крушари и въз основа на 
постигнатите спортно-технически резултати от състезателите и отборите, 
условия за развитие на спорта, както и броя на участие в спортни прояви.
Чл. 4. Община Крушари подпомага само спортни клубове, чиито седалища и 
дейност са на територията на Общината.
Чл. 5. Общинският съвет приема Общинска програма за развитието и 
насърчаването на физическото възпитание, спорта и социалния туризъм, 
съгласно чл. 59 от Закона за физическото възпитание и спорт.
Чл. 6. (1) Кметът на общината назначава със заповед постоянно действаща 
Общинска експертна комисия за спорт и младежки дейности (Комисията), в чийто 
състав се включва един общински съветник към Общински съвет Крушари - 
председателя на постоянната комисия по „Образование, култура, спорт, 
младежки дейности, здравеопазване, социална политика, вероизповедания, 
демографски и етнически въпроси” и определени от общинска администрация 
Крушари служители.
(2) Комисията оценява спортните клубове за съответствие с условията на чл. 12 и 
предлага финансови средства за финансиране по клубове.
(3) Определено от Кмета лице води Регистър за всеки спортен клуб и регистър на 
документите, необходими за участие в разпределението на финансовите 
средства.

II. УСЛОВИЯ И КРИТЕРИИ ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ

Чл. 7. Спортните клубове, кандидатстващи за финансово подпомагане от община 
Крушари, трябва да отговарят на следните условия:
1. Да са вписани в Централния регистър на Министерство на правосъдието като 
юридически лица с нестопанска цел за осъществяване на обществено-полезна 
дейност;
2. Да нямат финансови задължения към общината и държавата;
3. Да водят отчетност според изискванията на Закона за счетоводството и НСС.
4. Минимум 60% от членовете на клуба да са жители на община Крушари.
Чл. 8 (1) Право на финансово подпомагане имат Спортните клубове, които са 
доброволни сдружения на граждани, регистрирани са като юридически лица с 
нестопанска цел, които развиват и популяризират физическото възпитание и 
спорта и осъществяват тренировъчна и спортно-състезателна дейност по един 
или по няколко вида спорт; участват в Държавния спортен календар и/или в 
мероприятия от общинския спортен календар.
Чл. 9. За да кандидатстват за финансиране, спортните клубове трябва да са 
регистрирани и развиващи дейност към момента на кандидатстването.
Чл. 10. Не се подпомагат спортни клубове, регистрирани като търговски 
дружества, както и професионални спортни клубове.



Чл. 11. Не се подпомагат спортни клубове, регистрирани по Закона за 
юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на дейност в частна 
полза.
Чл. 12. (1) Критериите за подпомагане дейността на спортните клубове са както 
следва:
1. Постигнати резултати от спортни участия за предходната година / от 0 до 10 
точки /;
2. Стимулиране развитието на детско-юношеския спорт в община Крушари -  
обхват на състезатели и отбори по възрастови групи на спортните клубове / от 0 
до 10 точки/;
3. Участие в организирани в традиционни за община Крушари спортни прояви от 
спортните клубове / от 0 до 40 точки/;
4. Организиране и провеждане на прояви, включващи училищен спорт / от 0 до 40 
точки /.
( 2) Максималният сбор точки за един спортен клуб не може да превишава 100 т.
(3) Общата сума на средствата, отпускани на всеки клуб, се определя като 
съотношението на получените след оценка точки на всеки подпомаган клуб към 
сбора на точките на всички подпомагани по реда на тази Наредба клубове.
(4) В случай, че за подпомагане кандидатства само един клуб, то максималната 
сума за подпомагане не може да надвишава 40 % от утвърдената с общинския 
бюджет за съответната година. Сумата на средствата, които ще бъдат отпуснати 
на клуба, се определя като съотношението на получените точки по реда на чл. 12, 
ал. 1 от Наредбата към максимално допустимите точки по чл. 12, ал. 2 от тази 
Наредба.
(5) Определеният по реда на предходната алинея процент се явява база за 
определяне на съответната част от средствата за подпомагане на спортните 
клубове в Общината, утвърдени с бюджета на община Крушари, която да бъде 
предоставена на съответния спортен клуб.
Чл. 13. Община Крушари подпомага спортните клубове, отговарящи на 
условията и критериите, приети с настоящата Наредба.
Чл. 14. Спортните клубове, желаещи да получат финансови средства от Община 
Крушари, подават заявление до Кмета на Община Крушари в срок до 31 януари 
на текущата година. Към заявлението се прилагат :
1. Копие от съдебно решение;
2. Удостоверение за актуално състояние;
3. Удостоверение за лицензия или регистрация в съответната федерация (ако 
има такава);
4. Удостоверение за регистрация в Централния регистър на Министерство на 
правосъдието;
5. Регистрация по БУЛСТАТ;
6. Годишна програма за спортно развитие, утвърдена от Управителния съвет на 
спортния клуб;
7. Удостоверение, издадено от компетентните органи, за липса на задължения 
към държавата и общината;
8. Проект на бюджет за необходимите средства. (По Приложение №2 към 
настоящата наредба);
9. Отчет за изразходваните средства за предходната календарна година;
10. Подробна актуална информация за контакт със спортния клуб / адрес, 
телефон , електронен адрес и лице за контакт/;
11. Документи, удостоверяващи обстоятелството по чл. 7, т. 4 от Наредбата / 
списък на състезателите и картотеки/.



Чл. 15. (1) Спортните клубове, кандидатстващи за финансово подпомагане, се 
оценяват от комисията по чл. 6 съобразно посочените в чл. 12 критерии.
(2) След приключване на оценителния процес Комисията по чл. 6 съставя 
протокол от дейността си със следното минимално съдържание:
1. състав на комисията;
2. опис на получените заявления за подпомагане;
3. мотивирани предложения за отхвърляне или одобряване на постъпилите 
искания;
4. класиране на спортните клубове и предложение относно размера на 
финансовите средства , определени за всеки един от клубовете.
(2) Комисията по чл. 6 в срок до 20 февруари след разглеждане на постъпилите 
заявления, изготвя списък на одобрените спортни клубове и размера на 
разпределените финансови средства за текущата година.
Чл. 16. Общата сума на средствата за финансово подпомагане и 
разпределението им по клубове се утвърждава с бюджета на Община Крушари за 
текущата година от Общинския съвет.
Чл. 17. Условията за финансово подпомагане от община Крушари по реда на тази 
Наредба, целесъобразното разходване на предоставените средства и тяхното 
отчитане, както и взаимните задължения и отговорности, се уреждат с договор.
( 2) В договора се посочват банковата сметка, по която да бъдат преведени 
средствата, лицето, което има разпоредителни права върху сметката, начин на 
изплащане, както и реда за отчитане на финансовите средства, контрол и 
санкции.

III. РЕД ЗА ПОЛУЧАВАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА ФИНАНСОВИТЕ СРЕДСТВА,
КОНТРОЛ И САНКЦИИ

Чл. 18. (1) Утвърдените от комисията по чл. 6 финансови средства от общинския 
бюджет за подпомагане дейността на спортните клубове не се изплащат 
еднократно в пълен размер, а се предоставят за покриване на конкретна 
необходимост -  за участие, за закупуване на тренировъчни пособия и други 
допустими разходи.
(2) Финансовите средства се превеждат по банкова сметка на съответния клуб в 
срок до 5 работни дни от одобрението им.
(3) При доказана необходимост утвърдените от Общинския съвет средства от 
Общинския бюджет могат да се преразпределят между другите клубове, когато е 
отпаднало основанието за финансиране на някои от тях.
Чл. 19. Спортните клубове, които са получили средства от общинския бюджет 
отчитат и доказват пред кмета на община Крушари целесъобразността на 
разходваните средства, съгласно изискванията на Закона за счетоводството и 
Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор.
Чл. 20. (1) Кметът на община Крушари и отдел „ Финанси и бюджет“ упражняват 
контрол върху изразходването на средствата, отпуснати от Общината, като имат 
право да изискват всички необходими счетоводни документи, информация за 
дейността и да извършват проверки на място.
(2) Отпуснатите финансови средства следва да бъдат пряко свързани с 
дейността на съответния спортен клуб.
(3) Спортните клубове, които използват финансовите средства не по 
предназначение, ги възстановяват в пълен размер заедно с лихва, определена 
според основния лихвен процент към момента на предоставяне на средствата. 
Чл. 21. (1) Спортните клубове отчитат разходването на финансовите средства до 
31 януари на следващата година. (Приложение №3).



(2) Спортните клубове, заедно с финансовия отчет по чл.19 внасят и подробен 
отчет за дейността на клуба, съдържащ списък на всички състезания, в които 
клуба е участвал, брой възрастови групи, брой състезатели във всяка възрастова 
група; Спортен календар на клуба за следващата година, проектобюджет на 
клуба за следващата година, всички изискуеми по чл.14 от наредбата документи, 
както и други приложими такива.
(3) Председателят на управителния съвет на спортния клуб задължително
присъства на заседанието на Постоянната комисия по образование, култура, 
спорт, младежки дейности, здравеопазване, социална политика,
вероизповедания, демографски и етнически въпроси.
(4) Спортните клубове, които не са отчели средствата в срока по ал. 1 нямат 
право на финансово подпомагане от Община Крушари за следващата година.
(5) Спортни клубове, кандидатстващи за финансови средства, представили 
неточно изготвен отчет за предходната година (Приложение №3), се лишават от 
финансово подпомагане за следващата календарна година.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

По смисъла на тази наредба:
1. "Спорт за всички" е система от широко достъпни средства, способи и форми 
на двигателна активност за развлечение, укрепване на здравето и подобряване 
на физическата годност на хората чрез индивидуални или групови спортни 
занимания.
2. "Социален туризъм" е форма на двигателна активност сред природата за 
подобряване на физическата работоспособност и емоционално обогатяване на 
личността чрез организиране на свободното време, отдиха, почивката и 
физическото възстановяване на гражданите.
3. „Високо спортно майсторство“ е усвояване до съвършенство на даден вид 
спорт и постигане на високи резултати на национално, европейско, световно и 
олимпийско ниво.
4. "Държавен спортен календар" е система от целесъобразно подредени във 
времето спортни състезания за цялата територия на страната.
5. "Треньор" е спортен педагог с професионална правоспособност и 
квалификация по вид спорт, който организира и провежда спортно-тренировъчна 
и състезателна дейност със спортисти.

VII. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Тази Наредба е приета на основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА с решение на 
Общински съвет - Крушари №............от Протокол № .........../ .....................



Приложение № 1

ДО
КМЕТА НА ОБЩИНА КРУШАРИ

ЗАЯВЛЕНИЕ

о т ..........................................................................................................................................
/име, презиме, фамилия/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА 

/спортен клуб/

Представляваният от мен спортен клуб кандидатства за финансово подпомагане 
съгласно чл. 4, чл. 8 и чл. 14 от Наредба № 24 за условията, критериите и реда за 
финансово подпомагане на спортните клубове на територията на община 
Крушари.
Прилагам:
1. Копие от съдебно решение;
2. Удостоверение за актуално правно състояние;
3. Удостоверение за лицензия или регистрация в съответната федерация;
4. Удостоверение за регистрация в Централния регистър на Министерство на 
правосъдието;
5. Регистрация по БУЛСТАТ;
6. Годишна програма за спортна дейност, утвърдена от Управителния съвет на 
спортния клуб;
7. Удостоверение, издадено от компетентните органи, за липса на задължения 
към държавата и общината;
8. Протоколи от съответната спортна федерация, удостоверяващи класирането 
на всеки състезател /отбор/;
9. Проект на бюджет за необходимите средства (приложение №2).

20..................г.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:

( )



Приложение №2

ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ ЗА КАЛЕНДАРНА................... 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 на изготвяне: Подпис и печат



О Т Ч Е Т
на спортен кл уб .............................. з а ........................... г.

Приложение №3

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 
п р о я в и . _________________________________
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 Обща 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.)


