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УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 
Съгласно чл. 59, ал. 1 и ал. 6 от Закона за физическото възпитание и спорта, 

Общинските съвети приемат програми за развитие и насърчаване на физическото 

възпитание, спорта и социалния туризъм. Общините могат да подпомагат спортни 

организации, спортни училища и туристически дружества, чиито седалища и дейност са на 

територията на общината. Условията и редът за финансиране и подпомагане се определят с 

наредби на общинските съвети. 

Общински съвет се е възползвал от това си право през годините, като е приел на своя 

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

клубове в Община Смолян. 

Основна причина за приемането на наредба е желанието на спортните клубове за 

улеснение на процедурата за финансиране, както и нова методика за определяне на размера 

на финансиране. Също така, чрез наредбата ще се постигне по - целесъобразно 

финансиране на спортните клубове в Община Смолян, за създаване на условия, 

максимално много жители на града да участват в организирани спортни занимания. Чрез 

нея Община Смолян ще подкрепя спортните клубове за реализирането на своята 

тренировъчна и състезателна дейност. Новата наредба и нейните приложения ще улеснят 

спортните клубове в процедурите по кандидатстване за финансиране. 

Целите, които се поставят с предложените промени са с цел създаване на условия за по 

ефективно и рационално разходване на финансовите средства гласувани от Общински 

съвет Смолян. Чрез новата методика за определяне на коефициентите на спортните клубове 

за финансиране се цели по - прозрачно и чисто определяне на конкретното финансиране, 

което ще бъде подсигурено за всеки спортен клуб. 

Очакваните резултати след влизането в сила на новата Наредба са свързани с 

мотивацията на клубовете да привличат повече деца във своите дейността, както и да им 

предоставят възможност за изява. Новата наредба ще улесни спортните клубове, което е 

било споделян проблем от страна на самите спортни клубове. 

 

 Съгласно чл. 26, ал. 3 и ал.4 от Закона за нормативните актове, преди внасянето на 

проект на нормативен акт за издаване или приемане от компетентния орган съставителят 

на проекта го публикува на интернет страницата на съответната институция заедно с 

мотивите, съответно доклада, и предварителната оценка на въздействието по чл. 20. Когато 
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съставителят на проекта е орган на изпълнителната власт, публикуването се извършва на 

Портала за обществени консултации, а когато е орган на местното самоуправление – на 

интернет страницата на съответната община и/или общински съвет. 

 Срокът за предложения и становища по проектите, публикувани за обществени 

консултации по ал. 3, е не по-кратък от 30 дни. При изключителни случаи и изрично 

посочване на причините в мотивите, съответно в доклада, съставителят на проекта може да 

определи друг срок, но не по-кратък от 14 дни. 

 Проектът на Наредбата за критериите, реда и условията за финансово подпомагане на 

спортните клубове бе публикуван в сайта на община Смолян на 03.01.2018г за запознаване 

от страна на заинтересованите лица, които в едномесечен срок от публикуването му могат 

да депозират писмено предложения, да изразят мнения и препоръки. В посочения срок 

определен за обществени консултации на e-mail: obshtina_smolyan@abv.bg или на адрес: 

бул. "България" № 12, 4700 Смолян, България, не са постъпили предложения по проекта на 

наредбата. 

 

  Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1 т. 23 и ал. 2 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация, чл. 26 от Закона за нормативните 

актове и чл. 59, ал. 6 от Закона за физическото възпитание предлагам на Общинския съвет 

да вземе следните : 
 

РЕШЕНИЯ: 
 

     І. Приема Наредба № 12 за критериите, реда и условията за финансово подпомагане 

на спортните клубове в Община Смолян. 

 

    II. Отменя Наредба № 12 за критериите, реда и условията за финансово подпомагане 

на спортните клубове в Община Смолян, приета с Решение № 436 от 25.07.2013г. на 

Общински съвет – Смолян, Протокол № 25. 

 

  IІI.  Наредбата  влиза в сила от 01.04.2018г. 

 

 

ВНОСИТЕЛ: / П / 

 

Николай Мелемов 

Кмет на Община Смолян 

 
 

 


