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УВЕДОМЛЕНИЕ 

На основание чл. 26, ал. 2-4 от Закона за нормативните актове, в 

законоустановения 30-дневен срок, община Първомай, чрез настоящото публикуване на 

интернет страницата на общината, предоставя възможност на заинтересованите лица да 

направят своите предложения и становища по проекта 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 на e-mail 

адрес: obaparv@parvomai.escom.bg или в деловодството на Община Първомай, гр. 

Първомай, ул. „Братя Миладинови - юг” № 50. 

В съответствие с разпоредбите на чл. 28, ал. 2 от Закона за нормативните актове, 

към проекта 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, прилагаме съответните мотиви, както 

следва: 

МОТИВИ 

към  

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 

ОБОСНОВКА ЗА КОНКРЕТНАТА НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПРИЕМАНЕ на 

Наредба за условията, реда и критериите за финансово подпомагане на спортните 

клубове в Община Първомай: 

I. В изпълнение на чл. 133, ал. 4 от Закона за физическото възпитание и 

спорта, Общинският съвет има задължение да приеме 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. 
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Цитираната Наредба е подзаконов нормативен акт, който регламентира условията, 

реда и критериите за отпускане и разпределение на финансови средства от Община 

Първомай за финансово подпомагане на спортните клубове. 

Със Заповед № РД-15-499/14.08.2020г. на Кмета на Община Първомай е 

назначена комисия, включваща в състава си служители от Общинска администрация – 

Първомай, имаща за задача изготвяне на проект 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, с цел 

актуалност на нормативната уредба в тази област и спазване на реда за приемане на 

нормативен акт, предвиден в Закона за нормативните актове. 

1. Причини налагащи приемането 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:

В закона е предвидено, че държавата и общините могат да подпомагат и да 

насърчават юридическите лица с нестопанска цел, определени за извършване на дейност 

в обществена полза, чрез данъчни и други финансови и икономически облекчения, както 

и финансирания при условия и по ред, определени в съответните специални закони и при 

съобразяване с правилата по държавни помощи.  

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. 

Община Първомай подкрепя юридическите лица с нестопанска цел, регистрирани 

за осъществяване на обществено полезна дейност – спортните клубове, които 

организират и осъществяват тренировъчна и спортно състезателна дейност на 

територията на общината, чрез предоставяне на финансови средства от бюджета на 

Община Първомай. До момента предоставянето на финансови средства за подпомагане 

на спортните клубове бе осъществявано чрез подаване на заявление до кмета на Община 

Първомай, по ред, който не е бил определен с Наредба.  С проекта на Наредбата, 

правилата за финансовото подпомагане ще гарантират по-голяма прозрачност и 

обоснованост. С проекта на наредбата се уреждат правото и условията, на които следва 

да отговарят спортните клубове - регистрирани и развиващи дейността си на територията 
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на община Първомай, за да получат финансово подпомагане, както и дейностите, за 

които следва да се използват отпуснатите средства. 

Община Първомай поддържа политика на всеобхватно и недискриминационно 

финансиране на спортните клубове, като отчита правото на достъп до финансово 

подпомагане на всички спортни клубове, отговарящи на изискванията на Наредбата и 

проявява признателност към спортните клубове, популяризирали и отличили община 

Първомай , на различни значими състезания и форуми. 

Общинската политика в областта на физическата активност, физическото 

възпитание, спорта и спортно-туристическата дейност се осъществява както чрез 

финансово подпомагане, така и чрез създаване на условия за практикуване на спорт и 

спортно-туристическа дейност и достъп до спортните обекти – общинска собственост. 

Спортните обекти, съоръжения и начините им за ползване са уредени в Наредба за 

управление и за учредяване на ограничени вещни права върху спортни обекти – 

собственост на община Първомай.  

С оглед на това и с цел съответствие между Наредбата, Закона за физическото 

възпитание и спорта и Правилника за прилагане на закона за физическото възпитание и 

спорта, е необходимо да се приеме 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, която 

да съответства на нормативните актове от по-висока степен и да определя реда, по който 

ще бъдат финансирани спортните клубове на територията на Община Първомай. 

2. Цели, които се поставят: 

С проекта на Наредбата се цели постигане в максимална степен на 

безпристрастност, прозрачност и обективност на действията на общинска администрация 

- Първомай, свързани с разпределянето на финансовите средства, отпускани от Община 

Първомай за подпомагане на спортни клубове.

3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба: 

Финансовите средства, с които ще се подпомагат спортните клубове по смисъла на 

Закона за физическото възпитание и спорта, ще се определят с решението, с което се 

приема бюджета на Община Първомай. 

4. Очаквани резултати от прилагането, включително финансови, ако има 

такива: 

С приемането на Наредба за условията и реда за  инансиране и подпомагане на 

физическата активност, физическото възпитание, спорта и спортно- туристическата 

дейност на спортните клубове в община Първомай, се очаква, че ще бъдат публично 

известни критериите за финансово подпомагане на спортните клубове. Очакванията от 
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прилагането на Наредбата са свързани и с възможността да се повиши ефективността от 

разходването на публичните средства за постигане на целите, за които се предоставят 

средствата.

5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз: 

Настоящият проект като подзаконов нормативен акт не противоречи с 

нормативните актове от по-висока степен, както и с тези на европейското 

законодателство.

Приложение: Проект за 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. 

РАДОСЛАВА СТАВРЕВА 

Заместник-кмет на Община Първомай 


