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Днес 09.12.2020 г. в гр.Първомай, подписаните
o Дияна Иванова - мл. експерт „Информационно обслужване, компютърни системи и защита на личните данни”
o Десислава Чандърова - специалист „Административно обслужване“ при ОбА Първомай,
o Диметра Начева – юрисконсулт при ОбА Първомай
съставихме настоящия акт за следното:
В изпълнение на чл. 26, ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове, на 23.10.2020 г. на интернет страницата на Община
Първомай https://www.parvomai.bg/общински-съвет/нормативна-база/проекти-за-изменение-на-нормативни-актове е публикуван 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, ведно с мотиви, доклад и оценка на въздействие към
проекта на Наредбата.
Законовият срок за даване на възражения, 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 изтече на 23.11.2020 г.
С настоящето удостоверяваме, че в законоустановения 30-дневен срок, на електронния адрес на Община Първомай не са
постъпили предложения, възражения и становища, но в деловодството на Общинска администрация Първомай е постъпило предложение
с вх. № 92-00-313/23.11.2020 г., с което се правят някои предложения за изменение на 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.

СПРАВКА ПО ЧЛ. 26, АЛ. 5 ОТ ЗАКОНА ЗА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ
ЗА ОТРАЗЯВАНЕ НА ПОСТЪПИЛИ/ НЕ ПОСТЪПИЛИ / ВЪЗРАЖЕНИЯ, ПРЕДЛОЖЕНИЯ, СТАНОВИЩА ПОЛУЧЕНИ
ПРИ СЪГЛАСУВАНЕ 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

ОБЩИНА
ПЪРВОМАЙ
/ ОРГАН НА
МЕСТНО
САМОУПРА
ВЛЕНИЕ
Интернет
страницата на
община
Първомай на
адрес:
http://www.par
vomai.bg/

ВЪЗРАЖЕНИЕ / ПРЕДЛОЖЕНИЕ/ СТАНОВИЩЕ
Постъпило Предложение с вх.№ 92-00-313/23.11.2020г. по
регистъра на Община Първомай
Исканите предложения за изменение са в следните насоки:
Чл. 1 се допълва и придобива следния вид: „С тази наредба се
определят условията, реда и критериите, законосъобразното и
целесъобразното разпределение на финансови средства
отпускани от Община Първомай за финансово подпомагане на
спортните клубове в съответствие с чл.133, ал. 2 и ал. 4 от Закона
за физическото възпитание и спорта, с цел развитието на
физическата активност, физическото възпитание, спорта и
туризма на територията й.“
Чл. 2 – нов текст: „ (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.

ПРИЕМА / НЕ
ПРИЕМА
ПРЕДЛОЖЕН
ИЕТО

Приема
частично и
допълва
предложенията
в Глава I.

МОТИВИ / ОБОСНОВКА
Постъпилите предложения са
основателни и допълват Проекта
за Наредба.
По този начин стават
ясни целите и условията, при
които ще бъдат отпускани
средства от бюджета на Община
Първомай за финансиране на
спортните клубове на територията
на общината.
Някои от предложенията
за промяна в Глава I се допълват
и променят, както следва: Чл.1. С
тази наредба се определят условията,
редът и критериите, разпределението
на финансовите средства, отпускани
от Община Първомай за подпомагане

(2) Финансовото подпомагане по ал.1 се осъществява със
средствата за развитие на спорта, формирани от собствени
приходи на община Първомай“
Чл. 3 – нов текст: „Общински съвет Първомай, ежегодно,
с приемането на бюджета на Община Първомай, определя
размера на финансовите средства за подпомагане на спортните
клубове на база на постигнатите спорно-технически резултати на
състезателите и отборите, обхванати възрастови групи от
занимаващи се, спротни бази и условия за развитие, както и
степента на участие в общински, държавни и международни
прояви.
Чл. 4 – нов текст: „Общински съвет Първомай, ежегодно,
с приемането на бюджета на Община Първомай, определя
размера на финансовите средства за:
1. подпомагане дейностите на спортните клубове и
туристическите дружества за практикуване и развитие на
физическото възпитание и спорта на територията на Община
Първомай и за участие в първенства от държавния и
международен календар;
2. мероприятия от Общинския спортен календар;

Чл. 7 се правят допълнения – добяват се две нови алинеи:
„(3) Извършват само неикономически дейности, включително
Приема и
дейности за развитие на масовия детско-юношески спорт
допълва
и аматьорския масов спорт – по група мъже и жени при предложенито
индивидуалните и колективните спортове и извършват и за промяна на
икономическа дейност по смисъла на § 1, т.13 от Допълнителните
чл. 7 ( нов по
разпоредби на Закона за държавните помощи, но същата и номерация – чл.
дейността по т. 1 са напълно отделени финансово-счетоводно по
6)
отношение на активите, пасивите, приходите и разходите за всяка

на спортните клубове и
туристическите дружества, 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. 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
и туристическите дружества, се
определя с бюджета на Община
Първомай всяка календарна година.
(3) Разпределението на средствата
между спортните клубове и
туристическите дружества се
извършва на база обхванатите
възрастови групи, участието на
общински, държавни и международни
прояви и постигнатите спортнотехнически резултати.

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.

Чл. 7 (Чл. 6- нов по номерация)
се изменя и продибива следния
вид: (3) Спортни клубове и

Чл. 8 се допълва като се създава нова алинея:
Не се приема,
„ (4) Спортните клубове са юридически лица с
нестопанска цел, определени за извършване на общественополезна текстът на чл. 8
дейност, съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел, от Проекта на
със седалище на територията на община Първомай, развиващи
Наредбата
спортна дейност на територията на
отпада изцяло.
община Първомай.“

Чл. 9, ал.1 се променя и придобива следния вид:
„Чл.9. (1) Право на финансово подпомагане имат спортните
клубове по смисъла на чл. 12 и чл. 49 ЗФВС и отговорят на
следните изисквания от Закона за физическото възпитание и
спорта, както следва:
1. да имат седалище и да развиват дейността си на
територията на община Първомай;
2. да водят активен тренировъчен процес и да участват в
състезания, включени в календара на съответнтата спортна
федерация.
3. 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

Приема
предложението
за промяна на
чл. 9 (нов по
номерация –
чл.7)

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.

самостоятелно
аналитично
и/или
функционално
обособени в счетоводните регистри на спортните клубове;
4. Задължително условие за финансово подпомагане на
непрофесионалните спортни клубове е изискването, за не
по-малко от 80 на 100 от картотекираните спортисти
аматьори от съответния спортен клуб да имат адресна
регистрация по постоянен адрес в община Първомай.“
Приема
Предложен е и друг срок за кандидатстване:
предложението
за промяна на
Глава V
срока
за
РЕД ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА
кандидатстване
СРЕДСТВАТА ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ
– (нов
по
Чл. 13. (1) Ежегодно, в срок до 31.01 на съответната номерация –чл.
година, спортните клубове, отговарящи на изискванията на тази 11)
наредба могат да подадат в деловодството на Община Първомай
заявление за кандидатстване за финансово подпомагане
(Приложение №1).“

В Чл. 15 се предлага да се допълни с т.7 и т.8:
7. 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;
8. Задължително условие за финансово подпомагане на
непрофесионалните спортни клубове е изискването, за не по-

Не приема
предложениео
за допълнение
на чл. 15 (нов
по номерация
13)

Предложението за допълнение на
чл. 15 – т. 7 и т. 8, се съдържат в
текста на чл.7, ал.1, т.4 и т. 5
от Наредбата.

малко от 80 на 100 от картотекираните спортисти аматьори от
съответния спортен клуб да имат адресна регистрация по
постоянен адрес в община Първомай.

Изготвили:
Диметра Начева:……………/П……………..
юрисконсулт при ОбА Първомай
Десислава Чандърова:………/П/……………..
специалист „Административно обслужване”

Дияна Иванова: ……….…/П/……………..
мл.експерт „ИОКСЗЛД”

