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ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ 

 

Относно: Промени в Наредба № 12 за критериите, реда и условията за финансово 

подпомагане на спортните клубове в Община Смолян. 

 

Съгласно чл. 133, ал. 4 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. 

Във връзка с гореизложеното, предлагаме на вашето внимание Проект на Наредба за 

финансово подпомагане на смолянските спортни клубове, проект на  която бе 

изпратен на всички спортни клубове в Община Смолян. 

Мотиви за приемане на нова Наредба за критериите, реда и условията за 

финансово подпомагане на спортните клубове в Община Смолян: 

 

I. Причини, които налагат промяната на Наредбата: 

Основна причина за промени в Наредба № 12 за критериите, реда и условията 

за финансово подпомагане на спортните клубове в Община Смолян, са свързани с 

новоприетия закон за спорта през 2019 година, както и изразеното желание от страна 

на някои клубове, за промяна на поставените срокове в наредбата, за да може 

сроковете да са съобразени със спортните календари на спортните клубове. 

Промените, които трябва да бъдат направени по Наредбата, свързани с новия Закон 

за спорта, имат за цел да облекчат кандидатстването за финансова подкрепа на 

спортните клубове. Новия Закон за спорта изисква спортните клубове да бъдат 

пререгистрирани в търговския регистър. След пререгистрацията на спортните 

клубове, те биват вписани в търговския регистър и по този начин се обезсмисля 

изискването за предоставяне на актуално състояние на клубовете при 

кандидатстване.  

 Заложените срокове в наредбата, свързани с кандидатстването на клубовете, 

назначаването на Комисия за разглеждане на документите, сроковете за превод на 

средства, трябва да бъдат променени, за да може клубовете да получават 

финансирането си в моментите, когато те имат нужда.  

Промени: 

 1. Чл.6, т.3 се променя от „да са вписани като юридически лица с нестопанска 

цел в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за обществено 

полезна дейност, воден при Министерство на правосъдието“ на „да са вписани в 

Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ, като спортни клубове“; 

2. Чл.6, т.9 се променя от „да имат треньори с професионална правоспособност 

и квалификация съгласно  Наредба № 2 от 25 октомври 2011 г. за професионалната 

правоспособност и квалификацията на спортно-педагогическите кадри“ на „да 

отговаря на чл. 14 т.3 от ЗФВС от 19.01.2019 г. (да има сключен договор с треньорски 
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кадри по съответния вид спорт, а ако е многоспортов клуб – най-малко по един вид 

спорт, в който са регламентирани правата и задълженията им)“; 

3. Чл. 8 „Ежегодно, в срок до 28 февруари, заинтересуваните смолянски спортни 

клубове следва да подадат до Кмета на Община Смолян заявление за финансово 

подпомагане.“ се променя на „Ежегодно, в срок до 1 март, заинтересуваните 

смолянски спортни клубове следва да подадат до Кмета на Община Смолян 

заявление за финансово подпомагане.“; 

4. Отменя чл.9 и приема нов чл. 9 с текст: „Чл. 9 Към заявленията по предходния 

член кандидатите за финансово подпомагане прилагат формуляри за изчисляване на 

точките на клуба за предходната година по приложените към настоящата наредба: 

Приложение 5 – Заявление; Приложение 2 – График на всички групи/отбори към 

спортния клуб, за предстоящата състезателна година; Приложение 3 – Списък на 

всички лицензирани треньори, които ще водят дейността на спортния клуб и тяхната 

натовареност; Приложение 4 – Списък на всички активни състезатели участващи в 

дейностите организирани от спортния клуб; Приложение 6 - Контактен лист; 

Приложение 7 – Декларация по чл.7 т. 3 от Наредбата, както и следните документи: 

1. удостоверение за липса на задължения по чл.87, ал.6 от Данъчно-осигурителния 

процесуален кодекс (ДОПК), както  и удостоверение за липса на задължения към 

Община Смолян, което може да бъде изискано и проверено служебно. 

2. служебна бележка, издадена от банката, обслужваща смолянския спортен клуб, с 

номера на банковата  сметка; 

3. декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 7 , т.3 от тази 

Наредба/Приложение 7/; 

4. подписана и подпечатана от представляващия клуба декларация за вярност и 

пълнота на данните, с ангажимент, при промяна на данните, своевременно да 

информира Община Смолян/Приложение 6/; 

5. Справка-информация (протоколи) за участия в състезания от международния 

спортен календар на съответната спортна федерация, съдържаща крайното 

класиране на спортистите, както и официален документ на съответната спортна 

организация, удостоверяващ броя на участниците (участващите отбори) в 

първенството; 

6. справка-информация (протоколи) за участия в състезания от държавния спортен 

календар на съответната спортна федерация, съдържаща крайното класиране на 

спортистите, както и официален документ на съответната спортна организация, 

удостоверяващ броя на участниците (участващите отбори) в първенството; 

7. копие от официалната картотека на състезателите на спортния клуб и/или заверен 

списък на състезателите от спортната федерация по вид спорт; 

8. Отчет на спортния клуб за набраните и разходвани средства за предходната 

година, изготвен съгласно годишният финансов отчет и годишният отчет за 

дейността им за предходната година, когато такива не са подадени пред централния 

регистър към Министерството на правосъдието и формуляр за финансов отчет –

Приложение 8“; 

5. Чл. 10 В двуседмичен срок от изтичане на срока по чл.8 Кметът на Община 

Смолян със заповед назначава комисия в състав от 5 члена, включваща ресорен 

заместник кмет, правоспособен юрист от дирекция „Правно-нормативно 

обслужване“, икономист – експерт от дирекция „Финансово-счетоводни дейности и 

бюджет“, експерт отговарящ за спортната дейност на Община Смолян.“ се променя 

на „В триседмичен срок от изтичане на срока по чл.8 Кметът на Община Смолян със 
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заповед назначава комисия в състав от 5 члена, включваща ресорен заместник кмет, 

правоспособен юрист от дирекция „Правно-нормативно обслужване“, икономист – 

експерт от дирекция „Финансово-счетоводни дейности и бюджет“, експерт 

отговарящ за спортната дейност на Община Смолян”; 

6. Отстраняване на техническа грешка допусната в чл. 11 ал. 4, в която е 

записано, че оценката за разпределение на 60% от общите средства за подпомагане 

на спортните клубове, е съобразно Приложение 2 към Наредбата. , като Приложение 

2 се променя на Приложение 1.; 

7. Промяна на сроковете за предоставяне на финансовите средства в чл. 14 

„Финансовите средства се отпускат на клубовете след одобрено разпределение на 

средствата на два етапа, както следва: 50% от разпределение на средствата в срок до 

31 март; 50% от разпределение на средствата в срок до 31 юли.“ се променя на 

„Финансовите средства се отпускат на клубовете след одобрено разпределение на 

средствата на два етапа, както следва: 50% от разпределение на средствата в срок до 

края на първо полугодие; 50% от разпределение на средствата в срок до края на второ 

полугодие.“; 

8. В чл. 16 се променя срока от 28 февруари на 1 март; 

9. Отменя чл. 17 и на негово място се приема нов чл. 17 с текст „Чл. 17. Към 

заявленията по предходния член кандидатите за финансово подпомагане прилагат 

формуляри за изчисляване на точките на клуба за предходната година по 

приложените към настоящата наредба: Приложение 5 – Заявление; Приложение 2 – 

График на всички групи/отбори към спортния клуб, за предстоящата състезателна 

година; Приложение 3 – Списък на всички лицензирани треньори, които ще водят 

дейността на спортния клуб и тяхната натовареност; Приложение 4 – Списък на 

всички активни състезатели участващи в дейностите организирани от спортния клуб; 

Приложение 6 - Контактен лист; Приложение 7 – Декларация по чл.7 т. 3 от 

Наредбата, както и следните документи: 

1. удостоверение за липса на задължения по чл.87, ал.6 от Данъчно-осигурителния 

процесуален кодекс (ДОПК), както  и удостоверение за липса на задължения към 

Община Смолян, което може да бъде изискано и проверено служебно. 

2. служебна бележка, издадена от банката, обслужваща смолянския спортен клуб, с 

номера на банковата  сметка; 

3. декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 7 , т.3 от тази 

Наредба/Приложение 7/; 

4. подписана и подпечатана от представляващия клуба декларация за вярност и 

пълнота на данните, с ангажимент, при промяна на данните, своевременно да 

информира Община Смолян/Приложение 6/; 

5. справка-информация (протоколи) за участия в състезания от международния 

спортен календар на съответната спортна федерация, съдържаща крайното 

класиране на спортистите, както и официален документ на съответната спортна 

организация, удостоверяващ броя на участниците (участващите отбори) в 

първенството; 

6. справка-информация (протоколи) за участия в състезания от държавния спортен 

календар на съответната спортна федерация, съдържаща крайното класиране на 

спортистите, както и официален документ на съответната спортна организация, 

удостоверяващ броя на участниците (участващите отбори) в първенството; 

7. копие от официалната картотека на състезателите на спортния клуб и/или заверен 

списък на състезателите от спортната федерация по вид спорт 
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8. Отчет на спортния клуб за набраните и разходвани средства за предходната 

година, изготвен съгласно годишният финансов отчет и годишният отчет за 

дейността им за предходната година, когато такива не са подадени пред централния 

регистър към Министерството на правосъдието и формуляр за финансов отчет –

Приложение 8.“ 

10. Чл. 21 „Смолянските спортни клубове, отговарящи на условията на глава 

четвърта от тази наредба и кандидатстващи за финансово подпомагане по реда 

предвиден в нея се класират съобразно критерии за оценка съгласно Приложение 2 

–критерии за оценка по  глава четвърта.“ се променя на „Смолянските спортни 

клубове, отговарящи на условията на глава четвърта от тази наредба и 

кандидатстващи за финансово подпомагане по реда предвиден в нея се класират 

съобразно критерии за оценка съгласно Приложение 1 –критерии за оценка по  глава 

четвърта. Определените финансови средства се предоставят на два пъти (транша) : 

до края на първото полугодие и до края на второто полугодие.“; 

11. В Приложение 1 към Наредбата се поправя техническа грешка, като е описано, 

че разпределението на финансовите средства между колективните и индивидуалните 

спортове е 55% към 45%. В чл. 11 в Наредба №12 за критериите, реда и условията за 

финансово подпомагане на спортните клубове в Община Смолян е описано 

разпределението на средствата между колективни и индивидуални спортни клубове 

в съотношение 60% за колективните и 40% за индивидуалните.  

 

II. Частична предварителна и последваща  оценка на въздействие. 
A. Частична предварителна оценка за въздействие: 

1. . Насърчаване и подпомагане на спортната дейност в община Смолян. 

2. Варианти за действия: 

а) Вариант за действие №1 „Без действие”-  не се определят условията и редът за 

законосъобразното и справедливо разпределение на финансовите средства, за 

подпомагане на спортни клубове на територията на общината. 

б) Вариант за действие №2 „Приемане изменение и допълнение на наредбата” –

определяне на ясни условия и ред за законосъобразното и справедливо 

разпределение на финансовите средства, отпускани от Община Смолян за 

подпомагане на спортни клубове на територията на общината. 

Б. Последваща  оценка на въздействие. 

След приемането на посочената Наредба ще се извърши последваща оценката на 

въздействието от Община Смолян, в чиято компетентност е изпълнението на 

нормативния акт в срок от 5 години след влизането в сила на наредбата. Оценка на 

въздействието, ще се публикува на интернет страницата на община  в срок до 30 дни 

от изготвянето ѝ. 

 

III. Цели, които се поставят: 

Основната цел за промени в Наредба №12 за критериите, реда и условията за 

финансово подпомагане на спортните клубове в Община Смолян, е да се актуализира 

спрямо действащия Закон за спорта, както и да се подобрят сроковете за 

кандидатстване и финансиране на спортните клубовете.   

 

IV. Очаквани резултати от прилагането, включително финансовите, ако има 
такива: 
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Очакваните резултати след направените промени по Наредбата ще доведат до 

синхронизиране на текстовете в нея с новия Закон за спорта. Освен това сроковете в 

наредбата ще бъдат съобразени със спортните клубове, което ще доведе до 

облекчение на тяхната работа и създаване на условия за постигане на заложените 

резултати.  

 

V. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз: 
Проектът на промени в Наредбата не противоречи и на правото на 

Европейския съюз. Не противоречи и на други нормативни актове от по-висша 

степен, приети от законодателната и изпълнителната власт в Република България. 

 

На основание чл.26, ал.2, ал.3 и ал.4 от Закона за нормативните актове (ЗНА) 

и чл.77 от Административно процесуалния кодекс (АПК), Община Смолян 

предоставя на вниманието на всички заинтересовани лица в срок от 30 (тридесет) 

календарни дни от датата на публикуването на настоящия проект за изменение и 

допълнение на Наредба № 12 за критериите, реда и условията за финансово 

подпомагане на спортните клубове в Община Смолян. 

В посочения срок всички граждани и юридически лица могат да депозират 

писмени предложения, изразят мнения и препоръки по проекта на следния е- mail: 

obshtina_smolyan@abv.bg и в деловодството Приемна № 1 на община Смолян, с 

адрес гр. Смолян - 4700, бул. „България“ № 12, в рамките на работното време от 8.30 

часа до 17.00 часа. 

 

Материалите по проекто-наредбата се намират на разположение при гл. експерт 

Мариана Иванова в сградата на Община Смолян, стая № 213, всеки работен ден от 

8.30 часа до 17.00 часа. 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ:  

 

1. Наредба – Проект за промени в Наредба №12 за критериите, реда и условията за 

финансово подпомагане на спортните клубове в Община Смолян; 

2. Приложение 1; 

3. Приложение 2; 

4. Приложение 3; 

5. Приложение 4; 

6. Приложение 5; 

7. Приложение 6; 

8. Приложение 7; 

9. Приложение 8. 

 

 

 

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ  

Кмет на Община Смолян 
 


