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Д О К Л А Д 

от 

РАДОСЛАВА СТАВРЕВА-  ЗАМЕСТНИК-КМЕТ НА ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ 

Относно: Приемане на 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. 

Приемането на нова 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 е в 

контекста на новите промени в Закона за физическото възпитание и спорта от 2018 г , 

които са в следните насоки:  

1.  Причини, които налагат приемането на Наредбата. 

Причините за приемане на нова 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 са 

необходимостта от привеждане поднормативните актове на община Първомай, в 

съответствие с разпоредбите на Закона за физическото възпитание и спорта, както и 

стремежът на Община Първомай да уреди нормативно начините и условията, на които 

спортните клубове, в това число туристически дружества, да отговарят, за да бъдат 

финансирани.  

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,  като 

условията и редът за финансиране и подпомагане на физическата активност, 

физическото възпитание, спорта и спортно-туристическата дейност се определят с 

наредба на общинския съвет. 
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Наредбата е изготвена в съответствие с новите нормативни промени, приети и 

влизащи в сила от законодателя през 2020 година.  

2. Цел и резултати на финансовото подпомагане е развитието на масовия спорт за 

деца, младежи и хора с увреждания за подобряване на здравния им статус, физическата и 

психическата дееспособност и подобряване качеството на живот; подобряването на 

условията и възможностите за развитие на спорта чрез ефективно взаимодействие със 

спортните клубове в Община Първомай за създаване на по-добри условия за 

практикуване на масов спорт и участие в състезания. Средствата се предоставят на 

спортни клубове, развиващи следните видове дейност - детско-юношески спорт и спорт 

за всички, учебно-тренировъчна и състезателна дейност, високо спортно майсторство, 

туристически клубове за общественополезна дейност, както и за закупуване на спортна 

екипировка, уреди и съоръжения.  

Подпомагането на спортните клубове следва да става по правила и критерии, ясни 

и недопускащи преимущество, за сметка на публичните средства, на един спрямо друг 

икономически субект. Правилата за финансовото подпомагане следва да гарантират 

обоснованост, предвидимост, откритост, пропорционалност и стабилност, като съгласно 

чл. 133 от Закона за физическото възпитание и спорт, същите следва да бъдат 

възпроизведени в Наредба на Общински съвет.  

Ето защо, в Проекта за Наредба, са заложени ясни и категорични правила, на 

които трябва да отговарят спортните клубове, както са описани изчерпателно и 

изискуемите документи, които стават неразделна част от кандидатстването на клуба за 

финансово подпомагане:  

2.1. Право на финансово подпомагане имат спортните клубове по смисъла на 

чл. 11, чл. 12, както и по смисъла на чл. 49 от Закона за физическото 

възпитание и спорта.  

2.2. Финансово подпомагане не се предоставя на спортен клуб, за който е 

налице едно от следните обстоятелства: 

     1. обявен е в несъстоятелност или е в производство за обявяване в несъстоятелност; 

     2. намира се в ликвидация; 

     3. ако е с прекратено членство в лицензирана спортна организация; 

     4. има 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. 

2.3. За да кандидатстват за финансиране, спортните клубове трябва да са 

регистрирани и развивали дейност минимум една година преди това. Не се 
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подпомагат спортни клубове, регистрирани като търговски дружества, какот 

и не се подпомагат спортни клубове, регистрирани по Закона за 

юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на дейност в частна 

полза.

2.4. Кандидатстването става след подадено заявление (Приложение № 1) до 

Кмета на Община Първомай. Като неразделна част от Заявлението се 

прилагат: 

1. Приложение № 2  Декларация за вярност и пълнота на данните с 

ангажимент, при промяна на данните, своевременно да се информира 

Община Първомай; 

2. Приложение № 3 „Информационен лист”;

3. Приложение № 4 „Дейност на спортния клуб през изминалата година”; 

4. Приложение № 5 „Информационен финансов план на клуба“;

5. Приложение № 5а „Формуляр за финансов отчет“

6.  Приложение № 6 „Механизъм за оценка на спортните резултати по Глава VII“ 

и Формуляри  № 1 и № 2 за оценка на спортните резултати на състезателите по 

възрастови групи от Държавния спортен календар и Международния календар, 

и Формуляр № 3 – окончателен сбор от точките на спортния клуб. 

7. Удостоверение, издадено от банката, обслужваща спортния клуб, с номер 

на банковата сметка и наличие на разплащателна сметка, издадена от съответната банка 

на името на спортния клуб; 

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

осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), което се изисква по служебен път; 

9. Удостоверение за липса на задължения към Община Първомай, което се 

изисква по служебен път; 

10. Копие на удостоверение, че спортният клуб е вписан в Националния 

регистър на спортните организации в Република България към Министерството на 

младежта и спорта (или документ, че същият е в процес на регистрация) (когато е 

приложимо);

11. Копие на удостоверение, че спортният клуб е вписан като юридическо 

лице с нестопанска цел в Централен регистър на юридическите лица с нестопанска цел за 

обществено полезна дейност, воден при Министерство на правосъдието, което се 

изисква по служебен път; 

12. Копие от регистрация по БУЛСТАТ; 
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13. Копие от утвърден График за спортно-тренировъчна дейност за текущата 

година; 

14. Копие от Годишна програма за спортно развитие, утвърдена от 

Управителния съвет на спортния клуб; 

15. № и дата на сключения договор за ползване на спортна база (ако клубът 

ползва такава). 

3. Футболните клубове, отговарящи на изискванията на Закона за 

физическото възпитание и спорта също имат право на финансова помощ. За целта, те 

трябва да са лицензирани (членове на Българския футболен съюз (БФС)) и регистрирани 

на територията на община Първомай.  

Средствата от определения Бюджет за спортните клубове, в частност за футбол се 

разходват за детско - юношески футбол, за аматьорски футбол, за представителни мъжки 

футболни отбори по определени правила и критерии. 

Условията за участие в разпределението на финансовите средства:

1. Да имат валидно членство в съответната лицензирана спортна федерация и да 

са вписани в централният регистър на Министерство на младежта и спорта; 

2. да участва в първенства, администрирани от БФС;

3. да работи и развива детско-юношеска школа; 

4. всяка година футболният клуб да е ангажиран с организирането на поне едно 

спортно мероприятие, което да бъде включено в спортния календар на общината; 

5. при осъществяване на дейността си, спортният клуб не трябва да 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 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; 

7. Да нямат финансови задължения към общината и държавата; 

8. Да водят отчетност според изискванията на Закона за счетоводството и 

Националния счетоводен стандарт; 

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

13, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата. 

4.  Механизмът за оценка на спортните резултати на спортните клубове се извършва 

съгласно Приложение № 6 и съответните Формуляри към него -  №1, №2 и № 3. 
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Оценката се извършва въз основа на постигнатите от спортните клубове резултати през 

предходната календарна година, съобразно критериите от настоящата Наредба. (чл. 15).

5.  Разпределението на средствата, се извършва от  комисия, назначена със заповед 

от Кмета на общината, след приемането на бюджета за текущата година от Общински 

съвет – Първомай. Комисията се състои от 5 члена.  

Кандидатите могат да подават своите заявления не по-късно от 10 декември на 

текущата година, като комисията разглежда подадените документи в едномесечен срок.

След заседанието си, комисията представя протокола на Кметa на община Първомай за 

утвърждаване и на Председателя на Общински съвет –Първомай за сведение. 

6.  Отпуснатите финансови средства, следва да бъдат пряко свързани с дейността на 

съответния спортен клуб. С цел по-голяма прозрачност са поставени изисквания за 

отчетност:  

6.1.  Спортните клубове, които са получили средства от общинския бюджет, 

отчитат и доказват пред Община Първомай целесъобразността на разходваните средства, 

съгласно Наредбата и изискванията на Закона за счетоводството и Закона за 

финансовото управление и контрол в публичния сектор.  (Приложение № 5а). 

6.2. В Проекта за Наредба, са поставени санкции за използването на 

финансовите средства не по предназначение, както и за неподаване в срок на отчетите. 

Спортните клубове, които използват средства не по предназначение ги 

възстановяват в пълен размер заедно с лихва, определена според основния лихвен 

процент към момента на предоставянето на средствата. Спортните клубове отчитат 

разходването на финансовите средства за предходната календарна година до 10 януари 

от новата календарна година, чрез Приложение№ 5а. Спортни клубове не отчели 

средствата до 10 януари от новата календарна година, нямат право на финансово 

подпомагане от Община Първомай. 

7. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата 

уредба: 

Проектът на предлаганата Наредба не изисква нови финансови средства.  

8. Очаквани резултати от прилагането, включително финансови, ако 

има такива: 

Очакваните резултати с приемането на нова 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, са от една 

страна - издаване на подзаконов нормативен акт, уреждащ съобразно Закона за 
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физическото възпитание и спорта, обществените отношения свързани с дейносттана 

спортните клубове, а от друга – прозрачност, отчетност и безпристрастност за 

финансовото подпомагане на спортните клубове. 

РАДОСЛАВА СТАВРЕВА 

Заместник-кмет на Община Първомай 


