
ПРОЕКТ 

НАРЕДБА 

ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА СУБСИДИРАНЕ ДЕЙНОСТИТЕ НА 

СПОРТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В ОБЩИНА БЕЛЕНЕ 

 

ГЛАВА ПЪРВА 

Общи положения 

Чл. 1. С тази Наредба се определят условията и редът за предоставяне 

от Община Белене на средства, утвърдени от Общински съвет – Белене и 

от други целеви източници за субсидиране на дейностите на спортните 

клубове. 

Чл. 2. Средствата за дейност се предоставят на спортните клубове, 

които развиват основни спортове с престижни или социални функции.  

 

ГЛАВА ВТОРА 

Условия за финансиране 

Чл. 3. Общата сума за финансово подпомагане на спортните клубове 

се утвърждава ежегодно с приемането на бюджета на Община Белене въз 

основа на критериите, приети с настоящата наредба.  

Чл. 4. Размерът на финансовото подпомагане за спортните клубове се 

определя на основание на критериите, приети с настоящия Наредба. 

Чл. 5. Спортните клубове, които се субсидират от Община Белене, 

трябва да отговарят на следните условия: 

1. Да са юридически лица с нестопанска цел с общественополезна 

дейност в областта на спорта, регистрирани в националния регистър на 

спортните организации към Министерство на физическото възпитание и 

спорта и членуващи в лицензирана национална спортна федерация. 

2. Дейността и седалището на управление да са на територията на 

Община Белене. 



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

включени от съответната спортна федерация в държавния спортен 

календар както и да участват в мероприятия от общински спортен 

календар. 

4. Да нямат финансови задължения към Община Белене и държавата. 

5. Надлежно да водят отчетност за приходите и разходите според 

Закона за счетоводството. 

6. Да са представили в срок финансовите отчети по договори за 

финансово подпомагане и да не са констатирани нарушения за 

целесъобразно и законосъобразно изразходване на финансовите средства. 

Чл. 6.  Не се подпомагат:  

1. спортни клубове, регистрирани като търговски дружества; 

2. спортни клубове, регистрирани по Закона за юридическите лица с 

нестопанска цел за осъществяване на дейност в частна полза; 

3. новосъздадени спортни клубове в рамките на текущата годината; 

4. спортни организации, допуснали нарушения по договорите с 

Община Белене за финансово подпомагане през предходната календарна 

година. 

Чл. 7.  Общинският съвет и общинската администрация, могат да 

искат сведения, както и чрез свои служители да се запознават със 

състоянието на спортните клубове. 

 

ГЛАВА ТРЕТА 

Субсидиране 

Чл. 8. За всяка бюджетна година общата сума за разпределение между 

спортните клубове се определя в рамките на финансовите възможности на 

общинския бюджет. 

Чл. 9. Критерии за субсидиране: 

1.брой картотекирани деца по възрастови групи, съобразени със 

съответния спорт, с постоянен адрес на територията на община Белене; 

2.брой групи в съответния спорт с минимален брой участници – 4 

състезатели; 

3.брой тренировъчни занимания; 



4.брой участия в спортния календара на съответната федерация, който 

се предоставя в Общината всяка година; 

5.тренировките да се извършват от лицензирани треньори. 

Чл.10. Постигнати резултати от участие в Държавен спортен календар 

за предходната година на състезатели на спортни клубове, участвали и 

класирани във финалите на държавните първенства. 

Чл. 11. Стимулиране развитието на детско - юношеския спорт и 

спорта за високи постижения, в зависимост от броя на състезатели и 

отбори по възрастови групи на спортните клубове взели участие в 

Държавните първенства за предходната година. 

Чл. 12. Организиране и провеждане на традиционни за Община 

Белене спортни прояви от спортните клубове. 

 

 

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА 
 

Механизъм за оценка на спортните резултати 

Чл. 13. Оценката се извършва въз основа на постигнатите резултати 

през изминалата календарна година, съобразно критериите по Глава трета 

от настоящия Наредба. 

Чл. 14. Спортните клубове получават точки за извършената от тях 

спортна дейност. Точките се оценяват по Таблица 1. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Таблица 1 

Държавно първенство 

Класиране 
Деца 

Момичета 

момчета 

Юноши 

младша 

възраст 

Юноши 

старша 

възраст 

Младежи 

и девойки 

Мъже 

и Жени 

I 45 55 68 75 90 

II 35 43 53 60 70 

III 33 41 50 57 60 

IV 29 35 43 48 55 

V 25 30 37 42 50 
VI 21 26 32 36 45 

VII 19 23 28 34 40 

VIII 18 22 26 32 38 

IX 16 20 24 30 36 

X 15 18 23 28 34 

XI 14 17 21 27 32 

XII 13 16 20 26 30 

XIII 12 15 18 25 29 

XIV 11 14 17 24 28 

XV 10 13 16 23 27 

XVI  9 12 15 22 26 

 

 Чл.15. Коефициенти на критерии за конкурентност  при отборните и 

индивидуални спортове, съобразно броя участващи отбори или 

състезатели.  

А - отборни спортове: 

до 2 участващи отбора - 1.00; 

       до 4 отбора - 1.20; 

над 4 участващи отбора - 1.30. 

Б - индивидуални спортове:  

до 4 участника - 1.00; 



до 6 участника - 1.20; 

над 6 участника - 1.30 

Чл. 16. Ако спортен клуб прекрати дейността си, неизразходваните 

средства за същата се възстановяват и преразпределят по равно между 

спортните клубове с цел подпомагане на детско-юношеския спорт. 

 

 

ГЛАВА ПЕТА 

Договори и отчетност 

Чл. 17. Условията за финансово подпомагане от Община Белене по 

реда на глава трета, разходването и отчитането на предоставените 

финансови средства, както и взаимните задължения и отговорности се 

уреждат с договор. 

Чл. 18. Общият размер на предоставените средства за подпомагане на 

спортните клубове, включват текущи разходи свързани със спортната им 

дейност: 

1. Такси за картотекиране на състезатели и членство в национални 

спортни организации. 

2. Участие на състезатели и отбори в спортни мероприятия – пътни, 

дневни, нощувки и такси за участие. 

3. Разходи за организиране на състезания – възнаграждения по 

граждански договори за съдии, медицинско осигуряване и обслужващ 

персонал. 

Чл. 19. Всички разходи задължително се утвърждават с Решение на 

Управителния съвет на спортния клуб. 

Чл. 20. Спортните клубове, получили финансови средства по тази 

Наредба, разходват средствата по предназначение. 

Чл. 21. Спортни клубове, желаещи да получат финансова помощ от 

Община Белене, подават Заявление за финансово подпомагане до Кмета на 



Община Белене, както и заверени копия от всички изискуеми по 

настоящият Наредба документи: 

- Удостоверение от националния регистър на Министерство на 

младежта и спорта;  

- Декларация за наличие или липса на задължения към общината към 

датата на подаване на заявлението;  

- Документ за правоспособност на треньор (спортен педагог);  

- График на тренировъчния процес по възрастови групи за 

съответната година с място на провеждане и име на треньора;  

- Пълен и точен адрес за кореспонденция, председател на клуба, 

телефон за връзка и актуална банкова сметка;  

- Списъци на състезателите по възрастови групи, съдържащ трите 

имена, дата на раждане, точен адрес, училище, клас на обучение и телефон 

за връзка;  

- Списъци /картотеки/, заверени от съответната спортна федерация за 

предходната и текущата спортно-състезателна година по възрастови 

групи.;  

- Протокол(и) от съответната спортна федерация, удостоверяващ(и) 

класирането на всеки състезател или отбор, включен в картотеките (само в 

случаите за стимулиране развитието на състезатели и отбори по възрастови 

групи на спортните клубове, заети с активна тренировъчна дейност, 

участващи в държавния спортен календар за съответния спорт за 

предходната година.;  

- Списък, съдържащ спортните прояви, които спортният клуб ще 

организира през календарната година. 

Чл. 22. Спортните клубове кандидатстват за финансова помощ от 

Община Белене всяка календарна година.  

(1) Срокът за подаване на документи за кандидатстване е до края на 

месец януари за годината, в която ще бъде отпусната субсидията.  

(2) Документите и заявленията се разглеждат и оценяват от 

Постоянната комисия „Образование, култура, младежки дейности, спорт и 

туризъм”. 

(3) Спортни клубове изпуснали срока за кандидатстване, както и 

новорегистрираните през годината, не могат да ползват финансова помощ 

по настоящият Наредба. 

Чл. 23. Условията за финансово подпомагане от Община Белене по 

реда на тази Наредба, целесъобразното и законосъобразното разходване на 



предоставените финансови средства и тяхното отчитане, както и взаимните 

задължения и отговорности се уреждат с договор.  

Чл. 24. Договорът за финансово подпомагане на дейностите на 

Спортните клубове по реда на тази Наредба се сключва в едномесечен срок 

след влизане в сила на решението за приемането на Бюджета на общината 

за съответната година. В договора се посочва банкова сметка, по която ще 

бъдат превеждани средствата и лицето, което има разпоредителни права 

върху сметката.  

Чл. 25. Ако финансовите средства, разрешени за конкретно спортно 

състезание не се преведат от Общината до провеждането му, същите могат 

да се ползват за следващи такива след сключване на анекс към основния 

договор за финансово подпомагане и представяне на финансов план. 

 

ГЛАВА ШЕСТА 

Контрол и  санкции 

Чл. 26. Община Белене, чрез отдел „Финансово-счетоводни 

дейности”, Постоянната комисия по „Образование, култура, младежки 

дейности, спорт и туризъм” при Общински съвет-Белене или други 

упълномощени от Кмета служебни лица, упражняват контрол върху 

финансовите средства на спортните клубове, които са получили от 

Общинския бюджет, като имат право да изискват всички необходими 

счетоводни документи, както и информация за дейността им, и да 

извършва проверки на място. 

Чл. 27. Спортните клубове, които използват не по предназначение 

предоставените им по тази Наредба средства, ги възстановяват в пълен 

размер заедно с лихва, определена според основния лихвен процент към 

момента на предоставяне на средствата. Редът за възстановяване на 

средствата се постановява със Заповед на Кмета на Община Белене. 

Чл. 28. При констатиране на неправомерно разходване на 

предоставените средства или има неотчетени разходи по предоставените 

субсидии по тази Наредба, Кмета има право едностранно да прекрати 

изпълнението на договора. 

 



ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 § 1. Субсидия се предоставя на спортни клубове, извън правилата по 

чл. 5 на настоящата Наредба, които развиват основни спортове с 

обществено значими, престижни или социални функции, по Решение на 

Общинския съвет в рамките на утвърдения бюджет. 

§ 2. Тази Наредба се приема на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2  

от Закона за местното самоуправление и местната администрация 

(ЗМСМА), във връзка с чл. 6 и чл. 133 от Закона за физическото 

възпитание и спорта, обн. ДВ. бр. 86 от 18 октомври 2018 г., в сила от 

19.01.2019 година. 

§ 3.Изпълнението и контролът по изпълнението на тази Наредба се 

осъществява от Кмета на Община Белене или определени от него 

длъжностни лица. 

§ 4.Наредбата влиза в сила от деня на приемането и от Общински 

съвет. 



                                                                                               ПРИЛОЖЕНИЕ 1        

ДО       

КМЕТА НА ОБЩИНА БЕЛЕНЕ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

за финансово подпомагане  

от спортен клуб 

________________________________________________________ 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН  КМЕТ, 

 

Моля представляваният от мен спортен клуб да бъде одобрен за финансиране 

за ........…година по реда на Наредбата за условоята и реда за субсидиране дейностите 

на спортните организации в Община Белене. 

 

Прилагам декларация по образец и следните изискуеми по горепосочената 

наредба документи: 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

 

 

 С уважение, 

      ....................................................................... 

 Председател на спортен клуб 



                                                                                                          ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

ФОРМУЛЯР 

ЗА ФИНАНСОВ ОТЧЕТ №_______ / _________ 

ОРГАНИЗАЦИЯ:_________________________________________________ 

наименование на организацията 

 

ДОГОВОР №___________/_________год. 

Утвърдена сума:                                             . 

Решение №                             на                              . 

 

Банкови преводи 

от Община 

Белене 

 транш, лв. вид на 

документа, дата 

   

   

 

Отчетени 

средства  

  транш, лв. вид на 

документа, дата 

   

   

 

Размер на средствата, ……………. лв., словом:  ………………………………..  

които се отчитат с този  отчет: ………………………….. 

 

 

 



 

Направени финансови разходи по изпълнение на договора: 

No Вид на отчетния 

документ 

No и дата Описание на 

извършените 

разходи 

Стойност 

(лв) 

Вид, No и 

дата на 

платежния 

документ 

      

      

Всичко:   

 

 

  печат на организацията    

            

Председател:_________________ 

 

Изисквания: 

Към формуляра за финансов отчет се прилагат ксерокопия с подпис, печат и 

текст “Вярно с оригинала” на всички оригинални документи за направените разходи по 

договора. 

                    Гл.счетоводител: ___________________ 

Съдържанието на отчетните документи трябва да съответства на изискванията 

на Закона за счетоводството в т.ч. 

 * към всяка фактура се прилага касова бележка                     

 * към всеки разходен документ – платежен документ. 

 

  _____________20__год.       

 гр.Белене 

 

 


