
НАРЕДБА 

ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА СУБСИДИРАНЕ ДЕЙНОСТИТЕ НА 

СПОРТНИТЕ КЛУБОВЕ В ОБЩИНА БЕЛЕНЕ 

 

ГЛАВА ПЪРВА 

Общи положения 

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

законосъобразното разпределение на средствата, отпускани от Община 

Белене, за субсидиране на дейностите на спортните клубове с регистрация на 

територията на общината. 

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

отговарят на изискванията, заложени в настоящата Наредба. 

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 изискванията, приети с настоящата Наредба.  

Чл. 4.  Конкретният размер на отпусканите финансови средства за 

спортните клубове със седалище и адрес на управление в община Белене се 

определя по условията и реда, посочени в тази 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 в Държавния спортен календар, както и да участват в спортни  

мероприятия  на общинско ниво. 

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 клубове, допуснали нарушения по договорите с Община 

Белене за финансово подпомагане през предходната календарна година. 

 

ГЛАВА ТРЕТА 

Субсидиране 

Чл. 7. За всяка бюджетна година общата сума за разпределение между 

спортните клубове се определя в рамките на финансовите възможности на 

общинския бюджет. 

Чл. 8. Критерии за оценка: 

1. Брой картотекирани състезатели с постоянен адрес, настоящ адрес 

за ученици в община Белене, удостоверено с картотека, заверена от 

съответната федерация за текущата годината. 

2. Постигнати резултати от предходната година в Държавно 

първенство, Национална купа и Международни състезания, доказани със 

заверени протоколи от състезанията. 

3. Стимулиране на развитието на детско-юношеския спорт и спорта 

за високи остижения в зависимост от броя състезатели и отбори, взели участие 

в  Зонален кръг, Държавно първенство, Национална купа и Международни 

състезания, доказани със заверени протоколи от състезанията. 

4. Конкурентност при отборните и индивидуални спортове, 

съобразно броя участващи отбори или състезатели в отделната категория /при 

индивидуалните спортове/, в Държавно първенство, Национална купа и 

Международни състезания. 

Чл. 9 Въз основа на подадените заявление по чл. 13 от Наредбата 

Общинския съвет взема решение за подпомагане на спортните клубове. 

 



ГЛАВА ЧЕТВЪРТА 

Договори и отчетност 

Чл. 10. 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. 

Приложение 1. 

Чл. 11. 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. 12. Спортните клубове, получили финансови средства по тази 

Наредба, разходват средствата по предназначение. 

Чл. 13. Спортни клубове, желаещи да получат финансова помощ от 

Община Белене, подават Заявление за финансово подпомагане до Кмета на 

Община Белене, /Приложение № 2/ в срок до 31.12. на текущата година, както 

и заверени копия от всички изискуеми по настоящата Наредба документи: 

- Удостоверение от националния регистър на Министерство на младежта 

и спорта;  

- 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;  

- Копия на картотеките, заверени от съответната спортна федерация за 

предходната и текущата спортно-състезателна година по възрастови групи.;  

- Протокол(и) удостоверяващ(и), участието и класирането на всеки 

състезател и отбор за предходната година;  

- Отчет за дейността на спортните клубове с приложени 

разходооправдатулни документи. 

 

Чл. 14. (1) Спортните клубове кандидатстват за финансова помощ от 

Община Белене всяка календарна година.  

  (2) Одобрените средства се изплащат на две равни вноски, до края на 

месец февруари  и до края на месец юли на текущата година. 



 (3) Документите и заявленията се разглеждат и оценяват от ПК 

„Образование, култура, младежки дейности, спорт и туризъм”. 

    (4) Спортни клубове пропуснали срока за кандидатстване, както и 

новорегистрираните през годината, не могат да ползват финансова помощ по 

настоящата Наредба. 

   (5) Спортни клубове, не отчели отпуснатите средства за текущата 

година до 31 декември на същата, губят право на финансово подпомагане от 

Община Белене за същата.  

   (6) Спортните клубове отчитат отпуснатите средства съгласно 

Формуляр за финансов отчет. /Приложение № 3/ 

Чл. 15. 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. 16. 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.  

ГЛАВА ШЕСТА 

Контрол и  санкции 

Чл. 17 Комисия назначена със заповед на Кмета упражнява контрол върху 

финансовите средства, отпуснати на спортните клубове, като има право да 

изисква всички необходими документи и информация за дейността им, както и 

да извършва проверки на място. 

Чл. 18. 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. 19. 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. Финансиането на  ФК „Гигант“ – мъже се осъществява с Решение на 

Общински съвет – Белене. 

§ 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 й от Общински съвет. 

§5. Разпределението на средствата по спортни клубове за 2019 г. се 

определя с Решение № 30/30.01.2019 г. на Общински съвет – Белене. 



                                                                                               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 3 

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 

 

 


