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М О Т И В И 
за Приемане на Наредба за условията, критериите и отчетността на финансовото 

подпомагане на спортни дейности в Община Каварна 
 

 

1.Причини за приемане на Наредбата: 
Към момента в община Каварна няма действаща Наредба, уреждаща условията, 

критериите и отчетността на финансовото подпомагане на спортни дейности в 

Общината. След влизане в сила на промените в Закона за физическото възпитание и 

спорта, по специално в чл.59, е нужен подзаконов нормативен акт по прилагането 

му, приведен в негово съответствие. Предложената Наредба предвижда директно 

финансиране на спортните клубове от Община Каварна, съобразно конкретни 

обективни критерии, одобрени и прилагани и към настоящият момент. Предвижда се 

конкретен ред за отчитане, контрол и санкции, които ще доведат до яснота при 

финансирането на спортните дейности. 

2. Целите са свързани на първо място с постигане на пълна  

законосъобразност , както и с обективно и справедливо разпределение на средствата, 

съобразно спортните постижения на всеки клуб. Считам,че това ще доведе до 

подобряване на работата в тях и реализирането на по-високи спортни постижения. 

Като цел се преследва и възможността да се създаде ясна представа как се 

изразходват средствата предвидени за спорт в бюджета. 

3.Финансови и други средства, необходими за прилагането на наредбата – не 

са необходими. 

4.Очаквани резултати от прилагането на наредбата – приемането на тази 

Наредба ще доведе до пълна законосъобразност при финансиране на спортните 

дейности в Община Каварна. Прилагането на наредбата следва да доведе до по-

ефективна дейност на спортните клубове. Очаква се най-целесъобразно изразходване 

от клубовете на получените средства, като са предвидени сериозни санкции при 

недобросъвестност. 

5.Съответствие с правото на Европейския съюз – предложената Наредба е 

изготвена в съответствие със Закона за местно самоуправление и местна 

администрация, Закона за нормативните актове, Закона за физическото възпитание и 

спорта като не противоречи и е в съответствие с правото на Европейския съюз. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2

Проект! 

 

 

Наредба за условията, критериите и 

отчетността на финансовото подпомагане 

на спортни дейности в Община Каварна 

 
 

ГЛАВА ПЪРВА 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Чл.1. (1) Тази Наредба определя условията, реда и критериите за 

законосъобразното и обективно разпределение на средства  за финансиране и 

подпомагане на спортни дейности на територията на общината. 

 

(2) Община Каварна отчита целевите средства за подпомагане на 

физическото възпитание и спорта, предоставени на общините за общинските детски 

градини и училища по реда на Постановление № 129 на Министерския съвет от 2000 

г. за определяне на минимални диференцирани размери на паричните средства за 

физическо възпитание и спорт, които се осигуряват от държавния бюджет и от 

бюджетите на общините. Те се предоставят на общините като обща субсидия за 

делегираните от държавата дейности и се отчитат по съответните разходни 

параграфи, съгласно одобрените от Министерството на образованието и науката 

проекти на училищата и детските градини. 

(3) Неизразходваните целеви средства за спортни дейности на учениците и 

на децата в детските градини от текущата година се използват за същите цели през 

следващата. 

 

Чл.2.Не могат да ползват общински средства и да се подпомагат от 

общините спортни клубове, които не са регистрирани като юридически лица с 

нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност по Закона за 

юридическите лица с нестопанска цел. 

 

Чл.3. Размерът на финансовото подпомагане на спортните клубове е на база 

постигнатите спортно-технически резултати на отборите и състезателите, броя 

занимаващи се със съответния вид спорт, както и степента на участие в общинските , 

държавни и международни прояви. 

 

Чл.4. Размерът на финансовите средства за подпомагане на спортните 

клубове се гласува с бюджета на Община Каварна всяка календарна година. 

 

 

ГЛАВА ВТОРА 

УСЛОВИЯ ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ 
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Чл.5. Общината подпомага дейността на спортните клубове, които 

предоставят безплатни занимания с двигателна активност и спорт на деца, ученици, 

студенти и на лица в неравностойно положение, чрез финансиране на техни 

дейности, програми и ползване на спортни обекти и съоръжения – общинска 

собственост. 

 

Чл.6. Спортните клубове кандидатстващи за финансово подпомагане от 

Община Каварна трябва да отговарят на следните условия: 

1.По съдебна регистрация седалището и дейността на спортния клуб да е на 

територията на Общината. 

2. Да са вписани в Централният регистър на Министерство на Правосъдието 

като юридически лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна 

дейност; 

3. Да имат валидно членство в съответната лицензирана  спортна 

федерации;  

4.Да водят активен тренировъчен процес и да участват в състезания, 

включени от съответната спортна федерация в Държавния спортен календар и/или в 

мероприятия от Общинския спортен календар; 

5.Да нямат финансови задължения към общината и към държавата, освен 

ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията; 

6.Да водят стриктна финансова отчетност. 

 

Чл.7. В годината на кандидатстване за финансово подпомагане, спортните 

клубове трябва да са регистрирани и развивали дейност, минимум една година преди 

това. 

 

Чл.8. Не се подпомагат спортни клубове, регистрирани като търговски 

дружества или  по Закона за юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване 

на дейност в частна полза. 

 

ГЛАВА ТРЕТА 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ 

 
Чл.9. Община Каварна подпомага спортни клубове, отговарящи на 

условията в настоящата Наредба като следва да разполагат със следните документи, 

които се предоставят в отдел „Образование, младежки дейности и спорт”: 

1. Копие от съдебно решение; 

2. Удостоверение за актуално състояние; 

3. Удостоверение за регистрация в Централния регистър на Министерство 

на правосъдието; 

4. Регистрация по ЕИК; 

5. Удостоверение, издадено от компетентните органи за липса на 

задължения към общината и държавата; 

6. Декларация по чл.5 от настоящата Наредба-Приложение 1. 

7. Удостоверение за членство към съответната спортна Федерация. 

 

Чл.10. Спортните клубове следва да предоставят в Общината необходимата 

документация в срока за изготвяне на проекто-бюджета на Община Каварна, но не 

по-късно от 30 ноември. 
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ГЛАВА ЧЕТВЪРТА 

КРИТЕРИИ ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ  

 
Чл.11. Критериите за финансово подпомагане на спортните клубове са както 

следва: 

1.Социален фактор - брой занимаващи се със съответния вид спорт, 

привличане на обществения интерес към провеждащите се от съответния клуб 

мероприятия, издигане на авторитета на Община Каварна чрез изявите на спортните 

клубове и индивидуални спортисти; 

2.Състезатели на спортни клубове, участвали и класирани в държавни, 

местни и  регионални първенства за предходната година; 

3.Състезатели на спортни клубове, участвали и класирани в международни 

турнири за предходната година. 

4.Стимулиране развитието на детско-юношеския спорт в община Каварна-

обхват на състезатели и отбори по възрастови групи на спортните клубове, взели 

участие на държавните първенства през предходната година. 

5.Организиране и провеждане на мероприятия, включени в Спортния 

календар на община Каварна . 

6.Постижения в индивидуалните и отборни спортове. 

 

Чл.12.Относителната тежест на отделните критерии е както следва: 

1.по т.1 от предходната алинея-10 точки; 

2.по т.2 от предходната алинея-10 точки; 

3.по т.3 от предходната алинея-15 точки; 

4.по т.4 от предходната алинея-30 точки; 

5.по т.5 от предходната алинея-15 точки; 

6.по т.6 от предходната алинея-20 точки. 

 

 

ГЛАВА ПЕТА 

ПРОЦЕДУРИ И РЕД ЗА ОТЧИТАНЕ 

 

 
Чл.13. (1) Спортните клубове, които са получили средства от общинския 

бюджет отчитат и доказват пред община Каварна целесъобразността на разходваните 

средства, съгласно изискванията на Закона за счетоводството и Националния 

счетоводен стандарт. 

(2) За правомерни ще бъдат признавани следните разходи: 

1.фактури свързани с транспортни разходи до мястото на състезанието или 

друго, свързано със спортното мероприятие, отговарящи на реално изминатите 

километри. Същото се отнася и при отчитане на командировъчни със собствен 

превоз/без командировъчни разходи на лица, които не са членове на клуба/; 

2.фактури за храна /без алкохол, без коктейли/, отнасящи се само за членове 

на клуба, с приложен списък; 

3.хонорарни сметки или ведомости за изплатени хонорари на лица пряко 

свързани с дейността на организацията; 

4.фактури за наеми за ползване на съответно спортно съоръжение, свързано 

със състезание или тренировъчен лагер; 

5.фактури за спортна екипировка, спортни уреди; 
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6.материални награди / медали, купи, грамоти, спортни пособия и 

екипировки /; 

7.фактури за нощувки-за членове на организацията, с приложен списък на 

състезателите; 

8.фактури за медикаменти и възстановителни средства, разрешени от 

Антидопинговата комисия; 

9.застраховка на състезатели. 

 

Чл.14. (1) Спортните организации получили финансови средства се отчитат 

с междинен отчет и окончателен годишен финансов отчет. 

(2) Междинният отчет е за периода 01 януари- 30 юни на текущата година и 

се представя до 15 юли на същата година. 

(3) Окончателният отчет се предоставя до 31 декември. 

(4) При наличието на обективни причини, отчитането на последно 

получените средства може да се отложи най-късно до 10 януари на следващата 

отчетна година, като за това предварително писмено се уведоми Община Каварна. 

Чл.15. (1) Спортните клубове съставят списък на лицата, на които през 

последната отчетна година са предоставяни безплатни занимания по смисъла на чл.5 

от настоящата Наредба. 

(2) Списъка се представя за отчитане заедно с окончателния финансов 

отчет. 

 

 

ГЛАВА ШЕСТА 

КОНТРОЛ И САНКЦИИ 

 
Чл.15. Община Каварна упражнява контрол върху законосъобразното и 

целесъобразно изразходване на средствата, отпуснати от Общината, като има право 

да изисква всички необходими документи, информация за дейността и извършва 

проверка на място. 

Чл.16.Кметът на Община Каварна прекратява финансовото подпомагане на 

спортен клуб: 

1.който е с прекратено членство в съответната спортна федерация; 

2.който е преустановил спортно-състезателната си дейност; 

3.който не е разходвал предоставените средства по предназначение; 

4.за който се установи, че е кандидатствал за финансови средства чрез 

недобросъвестно представени документи и неверни данни. 

Чл.17. (1) Спортни клубове, които използват финансовите средства не по 

предназначение, ги възстановяват в общинския бюджет в пълен размер. 

(2) Спортни клубове, за които се установи, че са предоставили 

недобросъвестно съставени или некоректни документи по чл.9 от настоящата 

Наредба възстановяват отпуснатите финансови средства в общинския бюджет в 

пълен размер. 

Чл.18. Спортни клубове не отчели средствата до 30 януари на следващата 

година или отчели същите чрез недобросъвестно представени или некоректни 

документи се лишават от подпомагане от Община Каварна за следващата календарна 

година. 
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ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
 

 

§1 Наредбата се приема на основание чл.8 ат ЗНА, чл.21, ал.1,т.19 и ал.2  от 

ЗМСМА във връзка с чл.59, ал.6 от ЗФВС с Решение № ................ година на 

Общински съвет – Каварна 

§2 Контролът по прилагането на наредбата се възлага  на Кмета на Община 

Каварна. 

§3 Наредбата влиза в сила 14 дни след приемането й на заседание на 

Общински съвет. 

§4 Клубовете, които към момента на приемането получават финансови 

средства от Община Каварна, следва да представят необходимата документация по 

чл.9 от настоящата Наредба в срока за представяне на междинният отчет както и  

списък  по чл.15, който следва да съдържа списък на лицата, на  които към момента 

се предоставят безплатни дейности по смисъла на чл.5. 
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ОБРАЗЕЦ 

 

Приложение 1 

ДЕКЛАРАЦИЯ 
 

за обстоятелства за отпускане от общински бюджет на финансови средства на 

спортни клубове 

 

 

Долуподписаният/ата......................................................................................................... 
(трите имена) 

ЕГН:.................................., постоянен адрес...................................................................., 

Лична карта №.................................., издадена на 

.........................от..............................., 

 

В качеството си на представител на................................................................................, 
                                                                                                    (наименование на спортната организация) 

 

ЕИК……………………………………..., адрес……………………………...................... 

……………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ 

 

1. Представляваният от мен спортен клуб предоставя безплатни 

занимания с двигателна активност и спорт на деца, ученици, студенти и на лица в 

неравностойно положение. 

2. Запознат съм с условията за прекратяване на финансово подпомагане от 

Община Каварна. 

3. Запознат съм с условията за възстановяване на отпуснатите финансовите 

средства в бюджета на Община Каварна. 

 

 

 

Запознат съм, че за неверни данни нося отговорност съгласно чл.313 от 

Наказателния Кодекс. 

 

 

 

Дата: 

 

 

Декларатор:                                       

 

 

Длъжностно лице, приело декларацията: 

                                                         Имена: 


