
НАРЕДБА

ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ФИНАНСИРАНЕ И ПОДПОМАГАНЕ НА 
ФИЗИЧЕСКАТА АКТИВНОСТ, ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ, СПОРТА И 

СПОРТНО-ТУРИСТИЧЕСКАТА ДЕЙНОСТ НА СПОРТНИТЕ КЛУБОВЕ
В ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ

Глава I. 
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

Чл.1. С тази наредба се определят условията, редът и критериите за разпределение на 

финансовите средства, отпускани от Община Първомай за подпомагане на спортните клубове 

в съответствие с чл.133, ал. 2 и ал. 4 от Закона за физическото възпитание и спорта. 

Чл.2. (1) Финасовото подпомагане се осъществява за неикономически спортни 

дейности с масов характер, предназначени за развитие на аматьорския спорт и достъпни за 

всички деца и юноши, мъже и жени, спортуващи на територията на Община Първомай. 

Чл.3. (1) Финансовото подпомагане по ал.1 се осъществява със средствата за развитие 

на спорта, формирани от собствени приходи на община Първомай. 

(2) Общият размер на финансовите средства за подпомагане на спортните клубове се 

определя с бюджета на Община Първомай всяка календарна година. 

(3) Разпределението на средствата между получателите се извършва на база обхванатите 

възрастови групи, участието в общински, държавни и международни прояви и постигнатите 

спортно-технически резултати.  

Глава II. 

ЦЕЛ И РЕЗУЛТАТИ 

Чл.4. Обща цел на финансовото подпомагане е развитието на физическата култура, 

масовия спорт и спортно-туристическата дейност в Община Първомай. 

Чл.5. Финансовото подпомагане е насочено към постигане на следните резултати:  

а) реализиране на масови спортни дейности за устойчиво включване на деца и 

младежи в спортни клубове, развиващи масовия детско–юношески спорт с оглед подобряване 

физическата им дееспособност, спортно-техническите умения и създаване на мотивация за 

спортно развитие; 

б) предоставяне на възможност за изява на спортуващи и постигане на спортни 

резултати чрез участие в държавния спортен календар на съответната спортна федерация; 

в) разширяване обхвата на масово спортуващите деца и младежи, мъже и жени, 

включително хора с увреждания, организирани чрез спортни клубове. 

Глава III. 

ПОЛУЧАТЕЛИ  

Чл.6. (1) Получатели на финансово подпомагане могат да бъдат спортни клубове, които 

са регистрирани в ТРРЮЛНЦ като юридически лица с нестопанска цел за осъществяване на 

дейност в обществена полза и отговарят на условията по Глава IV от тази наредба.  



(2) Получатели на финансово подпомагане могат да бъдат и туристически дружества, 

регистрирани в ТРРЮЛНЦ като юридически лица с нестопанска цел за осъществяване на 

дейност в обществена полза, но само за осъществявана от тях масова спортно-туристическа 

дейност.  

(3) Спортни клубове и туристически дружества, допустими за финансиране по тази 

наредба, не се считат за получатели на помощ по смисъла на чл. 20, ал.1 от Закона за 

държавните помощи, когато за тях е изпълнено едно от следните условия: 

1. Извършват само неикономически дейности, включително дейности за развитие на 

масовия детско-юношески спорт и аматьорския масов спорт – по група мъже и жени при 

индивидуалните и колективните спортове. 

2. Извършват и икономическа дейност по смисъла на § 1, т.13 от Допълнителните 

разпоредби на Закона за държавните помощи, но същата и дейността по т. 1 са напълно 

отделени финансово-счетоводно по отношение на активите, пасивите, приходите и разходите 

за всяка от съответните дейности и/или е налице фактическо обособяване на дейностите чрез 

отделен субект. 

(4) Изпълнението на условието по ал.3 се декларира от получателя при подаване на 

заявление за кандидатстване. 

Глава IV. 

УСЛОВИЯ ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ 

Чл.7. (1) Право на финансово подпомагане имат спортните клубове и туристическите 

дружества по смисъла на чл. 12 и чл. 49 ЗФВС, които отговорят на следните изисквания, а 

именно:  

1.Да имат седалище и да развиват дейността си на територията на община Първомай; 

2.Да водят активен тренировъчен процес, да участват в състезания, включени в 

календара на съответната спортна федерация; (приложимо за спортните клубове)

3.Да провеждат масови спортно-туристически мероприятия, стимулиращи развитието 

на физическата активност на деца, младежи, мъже и жени; (приложимо за туристическите 

дружества);

4.Да водят счетоводна отчетност според изискванията на Закона за счетоводството и 

приложимите счетоводни стандарти. Задължително условие е наличие на аналитична 

счетоводна отчетност по видове дейности и разходи, в т.ч. за фактически извършени 

допустими разходи, чието финансиране се осъществява по реда на тази наредба. Дейностите 

и разходите, предмет на финансовото подпомагане по тази наредба, следва да бъдат 

самостоятелно аналитично и/или функционално обособени в счетоводните регистри на 

спортните клубове и туристическите дружества; 

5.Не по-малко от 80 процента от картотекираните спортисти-аматьори  от съответния 

спортен клуб да имат адресна регистрация по постоянен адрес в община Първомай. 

(приложимо за спортните и футболните клубове)

(2) В обхвата на спортните клубове попадат и футболните клубове, които отговорят на 

изискванията на чл. 2 и чл. 7 от тази наредба. 

 (3) Финансово подпомагане по тази наредба не се предоставя на спортен клуб или 

туристическо дружество, за които е налице едно от следните обстоятелства: 

1. обявени са в несъстоятелност или са в производство за обявяване в несъстоятелност; 

2. намират се в ликвидация; 



     3. членството им в лицензирана спортна организация е прекратено; 

     4. имат парични задължения към държавата или общината, установени с влязъл в 

сила акт на компетентен орган, или задължения към осигурителни фондове, за които не е 

допуснато разсрочване или отсрочване. 

Чл.8. За да кандидатстват за финансиране, спортните клубове и туристическите 

дружества, трябва да са регистрирани и развивали дейност минимум една година преди това.  

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

Чл.10. Не се подпомагат спортни клубове, регистрирани по Закона за юридическите 

лица с нестопанска цел за осъществяване на дейност в частна полза.

Глава V 
РЕД ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА 

ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ

Чл. 11. (1) Ежегодно, в срок до 31 януари на съответната година, спортните клубове и 

туристическите дружества, отговарящи на изискванията на тази наредба, могат да подадат в 

деловодството на Община Първомай заявление за финансово подпомагане (Приложение №1). 

(2) Към заявлението се прилагат: 

1.Декларация за вярност и пълнота на данните (Приложение № 2);

2.Информационен лист (Приложение № 3).  Списъците по т. 13 и т. 14 трябва да бъдат 

пълни и подробни. По т.13 се представя копие от списък на състезателите от клуба по пол, 

възраст, заверен от съответната федерация/дружество; за туристическите дружества - заверен 

списък с членове, с подпис и печат от управителния съвет. По т.14 списъкът на спортно-

педагогическите кадри, отговарящи за тренировъчната и състезателната дейност на 

спортистите, трябва да е придружен от копие на документи за придобитата професионална 

правоспособност и квалификация на треньорите на спортните клубове (диплом, сертификат, 

НСА, треньорска школа или международни сертификати за правоспособност). 

3. Справка за дейността на спортния клуб през изминалата година (Приложение № 4).

4.Информационен финансов план на клуба (Приложение № 5);

5.Формуляр за финансов отчет (Приложение № 5а);

6.Механизъм за оценка на спортните резултати по Глава VII и Формуляри  № 1, № 2 и 

№ 3 (Приложение № 6);

7.Удостоверение от банка за открита разплащателна сметка на името на спортния клуб; 

8.Удостоверение за липса на задължения по чл. 87, ал. 6 от Данъчно-осигурителния 

процесуален кодекс (изисква по служебен път);

9.Удостоверение за липса на задължения към Община Първомай (изисква по служебен 

път);

10.Копие на удостоверение, че спортният клуб е вписан като юридическо лице с 

нестопанска цел в ТРРЮНЦ (изисква по служебен път);

11.Копие от регистрация по БУЛСТАТ; 

12.Годишен спортен календар за предходната година, утвърден от УС на федерацията 

или БФС; 

13.Копие от Годишна програма за спортно развитие, утвърдена от Управителния съвет 

на спортния клуб;  

(3) Приложенията се представят подписани от Председателя на клуба и подпечатани с 

печата на клуба. 



Чл.12. В официалния сайт на Община Първомай се публикува Общински спортен 

календар, който включва направените предложения. 

Глава VI. 

КРИТЕРИИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ ДЕЙНОСТТА НА 

СПОРТНИТЕ КЛУБОВЕ 

Чл.13.  (1) Критериите за подпомагане дейността на спортните клубове са както следва: 

1. Постигнати резултати в състезания от Международния спортен календар (МСК), 

Държавния спортен календар (ДСК) и Регионални /зонални/ първенства, включени в ДСК на 

съответната федерация за предходната година. 

2. Стимулиране развитието на детско-юношеския спорт (ДЮС) в община Първомай, 

чрез обхват на състезатели и отбори по възрастови групи, взели участие в Държавните и 

Регионални /зонални/ първенства, включени в ДСК на съответната федерация през 

предходната година. 

3. Организиране и провеждане на спортни прояви от спортните клубове по утвърдения в 

Община Първомай годишен спортен и културен календар. 

4. Организиране и провеждане на състезания, включени в календара на Ученическите 

игри през предходната година. 

(2) Броят на възрастовите групи и участието им в държавните първенства се 

удостоверява със заверената картотека от съответната спортна федерация и от протоколите за 

участия в съответните държавни първенства, а броят на състезателите в подготвителна група 

се удостоверява със заверен от съответния спортен клуб списък, подписан и от родител на 

детето.  

(2) Всеки критерий носи съответни точки, които се оформят от Приложение № 6 и 

формулярите към него, като разпределнието на средствата е на база сбора от получените 

точки за всеки един клуб спрямо общия размер. 

Глава VII. 

ФУТБОЛНИ КЛУБОВЕ 

Чл. 14. Финансовото подпомагане на футболните клубове, лицензирани и регистрирани 

на територията на община Първомай, се осигурява по решение на Общински съвет. 

Чл. 15. (1) Средствата от определения бюджет за спортните клубове, в частност за 

футбол се разходват за детско-юношески футбол, за аматьорски футбол и за представителни 

мъжки футболни отбори по определени правила и критерии. 

(2) Условия за участие на футболен клуб в разпределението на финансовите средства:

1. да има валидно членство в БФС и да е вписан в Централния регистър на 

Министерство на младежта и спорта; 

2. да участва в първенства, администрирани от БФС; 

3. да развива детско-юношеска школа; 

4. да е ангажиран с организирането на поне едно спортно мероприятие годишно, което 

да бъде включено в спортния календар на общината; 

5. да не прилага форми на платено обучение за своите картотекирани състезатели. 

Клубът може да прилага платено обучение само на състезатели, неучастващи в 

разпределението на финансовите средства. 



6. да води активен тренировъчен процес и да участва в състезания, включени от 

съответната спортна федерация в държавния спортен календар и в мероприятия от 

общинския спортен календар; 

7. да няма просрочени финансови задължения към общината и държавата; 

8. да води отчетност според изискванията на Закона за счетоводството и Националните 

счетоводни стандарти; 

(3) Футболните клубове попълват и представят изискуемите документи, посочени в чл. 

11 от тази наредба. 

Глава VIII. 

МЕХАНИЗЪМ ЗА ОЦЕНКА НА СПОРТНИ РЕЗУЛТАТИ 

Чл.16. Механизмът за оценка на спортните резултати на спортните клубове се 

извършва съгласно Приложение № 6 и съответните Формуляри към него -  №1, №2 и № 3.

Чл.17. Оценката се извършва въз основа на постигнатите от спортните клубове 

резултати през предходната календарна година, съобразно критериите по чл. 13 от 

настоящата Наредба. 

Глава IX. 

МЕТОДИКА ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ОТ ОБЩИНСКИ БЮДЖЕТ ЗА 

ПОДПОМАГАНЕ ДЕЙНОСТТА НА СПОРТНИТЕ КЛУБОВЕ 

Чл.18. (1) Разпределението на средствата между спортните клубове се извършва от 

комисия, назначена със заповед на кмета на общината след приемането на бюджета за 

текущата година от общинския съвет. 

(2) Със заповедта по ал. 1 се определя и периодът на дейност на комисията. 

Чл.19. (1) Комисията се състои от петима членове, както следва: ресорен заместник-

кмет, двама представители от общинска администрация и двама общински съветници. 

(2) За всяко свое заседание комисията изготвя протокол, който се представя на кметa на 

община Първомай за утвърждаване и на председателя на общинския съвет - за сведение. 

Чл.20. (1) Комисията разглежда постъпилите заявления и приложените към тях 

документи, като изготвя списък с утвърдените проектопредложения и разпределението на 

средствата за финансово подпомагане на спортните клубове. 

(2) Списъкът следва да съдържа: 

1. номер и дата на удостоверението на спортните клубове за регистрация в националния 

регистър на спортните организации и на членуващите в тях спортни клубове, воден от ММС 

или БФС; 

2. пълно и точно наименование на спортния клуб; 

3. точната сума на предложената годишна целева субсидия; 

4. пълна и точна банкова сметка на спортния клуб. 

(3) За своята работа комисията съставя протокол, който съдържа: 

1. състав на комисията; 

2. опис на получените за разглеждане заявления; 

3. мотивирани предложения за отхвърляне или одобряване на постъпилите заявления; 

4. спортните клубове, които ще бъдат подпомогнати и размера на финансовите 

средства, които ще им бъдат отпуснати за годината. 



(4) Комисията съобразява размера на отпусканите финансови средства по т. 4 на 

предходната алинея с размера на целевите разходи, предвидени в бюджета на Община 

Първомай за финансово подпомагане на спортните клубове. 

Глава X. 

УКАЗАНИЯ ЗА ФИНАНСИРАНЕ 

Чл.21. Спортните клубове и туристическите дружества, ежегодно, в срок до 31 януари 

на съответната година, могат да подадат в деловодството на Община Първомай заявление за 

финансово подпомагане по реда, описан в чл. 11.

Чл.22. Спортните клубове, изпуснали срока за кандидатстване, както и 

новорегистрираните през годината спортни клубове, не могат да получават финансова 

помощ.  

Чл.23. Документите се разглеждат в едномесечен срок от Комисията по чл. 18. 

Спортните клубове, които отговарят на изискванията на тази наредба, формират общия брой 

точки, получен като сбор от точките на всички клубове, съгласно Приложение № 6 и 

формулярите към него - №1, № 2 и № 3. 

Чл.24. Условията за финансово подпомагане, целесъобразното разходване на 

предоставените финансови средства и тяхното отчитане, както и взаимните задължения и 

отговорности, се уреждат с договор между съответния спортен клуб и Община Първомай. 

Чл.25. В договора се посочват банковата сметка, по която да бъдат преведени 

средствата; лицето, което има разпоредителни права върху сметката, както и правата, 

задълженията и отговорностите на страните по договора. 

Глава XI. 

ПРОЦЕДУРА И РЕД ЗА ОТЧИТАНЕ.  

КОНТРОЛ И САНКЦИИ 

Чл.26. Спортните клубове, които са получили средства от общинския бюджет, отчитат 

и доказват пред Община Първомай целесъобразността на разходваните средства съгласно 

тази наредба, Закона за счетоводството и Закона за финансовото управление и контрол в 

публичния сектор.  (Приложение № 5а)

Чл.27. Община Първомай чрез дирекциите, определени със заповед на кмета на 

общината,  упражнява контрол върху изразходването на средствата, отпуснати от общината, 

като има право да изисква всички необходими счетоводни документи, информация за 

дейността и да извършва проверка на място. 

Чл. 28. Разходите се доказват със следните документи: 

а) Фактури /билети/, свързани с транспортните разходи до мястото на състезанието и 

обратно /без командировъчни разходи на лица, нямащи пряко отношение към спортната 

проява/. 

б) Фактури за храна /без алкохол, без коктейли/. 

в) Хонорарни сметки или ведомости за изплатени хонорари. 

г) Фактури за наеми за ползване на съответното спортно съоръжение, свързано със 

състезанието или тренировъчен лагер. 

д) Фактури за спортна екипировка, спортни уреди и спортни съоръжения. 



е) Материални награди /купи, медали, плакети, грамоти, спортни пособия и спортна 

екипировка/. 

ж) Фактури за нощувки. 

з) Фактури за витамини и възстановителни средства /разрешени от Антидопинговата 

комисия/, придружени с декларация от съответния спортен клуб. 

Чл.29. Всяка фактура задължително трябва да бъде придружена с фискален бон. 

Фискален бон, представен без фактура, не се признава.  

Чл.30. Разходите следва да бъдат пряко свързани с дейността на съответния спортен 

клуб. 

 Чл.31. Спортни клубове, които са използвали финансови средства не по 

предназначение, са длъжни да ги възстановят в пълен размер заедно с лихва, определена 

според основния лихвен процент към момента на предоставянето на средствата. 

Чл.32. Спортните клубове отчитат разходването на финансовите средства в срок до 10 

януари от следващата календарна година, чрез Приложение № 5а. 

Чл.33. Спортни клубове, които не са отчели разходването на средствата в срока по 

чл.32, нямат право на финансово подпомагане от Община Първомай. 

Чл.34. Спортни клубове, кандидатстващи за финансови средства чрез недобросъвестно 

представени документи, се лишават от финансово подпомагане.   

Чл.35. Спортните клубове, получили финансова помощ, подлежат на финансов одит от 

отдел „Вътрешен одит” на Община Първомай. 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

§1. Финансовото подпомагане се осъществява при спазване на правилата за държавните 

помощи по Закона за държавните помощи.

§2. За случаите, необхванати от тази наредба, както и при евентуално възникнал спор, 

се прилагат разпоредбите на Закона за физическото възпитание и спорта,  Правилника за 

прилагането му и ЗЮЛНЦ. 

§3. За футболните клубове се прилагат и разпоредбите на ЗЮЛНЦ, Правилникът за 

статута на футболните клубове и Уставът на БФС. 

 ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

§1 Тази наредба се приема на основание чл.6, т.1, чл.133, ал.4 от ЗФВС и чл.21, ал.2 от 

ЗМСМА.  

§2 Наредбата е приета с Решение № 128 на Общинския съвет на община Първомай по 

Протокол № 15 от 17.12.2020г. и влиза в сила от датата на нейното публикуване на сайта на 

Община Първомай. 


